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KATALOGAS

Amerikietiški maisto papildai sportuojantiems bei aktyviai gyvenantiems

ANIMAL
PAK

Žvėriškas veiksmingumas

Jau nuo 1983-iųjų ANIMAL PAK padeda pripažintiems pasaulio kultūristams,
bėgikams, krepšininkams ir kitiems sportininkams siekti dar geresnių rezultatų –
aprūpina jų organizmą pagrindinėmis maistinėmis medžiagomis. Ne vienas iš pradžių
galbūt ir netikėjo tokiu maisto papildo poveikiu. Tačiau per 25-erius metus ANIMAL PAK
tapo paklausiausias tos rūšies produktas. Maisto papildų istorija – netrumpa, bet ANIMAL
PAK vienintelis taip ilgai laikosi geriausiai parduodamųjų sąraše. Kodėl? Atsakymas
paprastas – sportininkai įsitikino, kad ANIMAL PAK yra veiksmingas. Taigi šis maisto
papildas išlaikė laiko testą.
Gamta išradingai sukūrė žmogų. Jo kūnas nuo pat žmonijos atsiradimo laikų
nedaug tepasikeitė – dabar, kaip ir kadaise, daug ką lemia gyvenimo būdas. Ir kai norite
padidinti raumenų masę, būti greitesni, ištvermingesni, organizmui vis dar reikia tam
tikros kombinacijos ir tikslių dozių aminorūgščių, angliavandenių, vitaminų, mineralų,
antioksidantų ir svarbiausių riebiųjų rūgščių – atrodytų, gana paprasto gyvybės kokteilio.
Bet nėra taip paprasta, nes visos medžiagos turi būti subalansuotos. Čia ir padės ANIMAL
PAK – jis vienintelis turi visa tai.
Betgi kasdien sąžiningai geriate vitaminus, tad kam reikalingas maisto
papildas? Be to, ir gydytojas tikino, kad paprastų multivitaminų tikrai pakanka, o tokie
produktai kaip ANIMAL PAK gali pakenkti kepenims. Tačiau pasitelkite logiką ir blaiviai
pažvelkite į realybę. Negi manote, kad kasdien gaunate pakankamai maisto medžiagų?
Atsipeikėkite! Juk maisto produktai nebeteko savo pirmykščių savybių – nenatūraliomis
sąlygomis augintuose gyvuliuose ir augaluose nebėra biologinės vertės, oras užterštas
ir vis labiau teršiamas, vandens kokybė prasta, o stresas ir depresija yra nebeatskiriama
kasdienybės dalis. Nors tikrovė tokia, savaime aišku, jūs norite būti sveiki, ištvermingi
ir turėti įspūdingus raumenis. Ir čia jums pagelbės tik ANIMAL PAK.. Kiekviename jo
pakelyje yra subalansuota dozė būtiniausių vitaminų ir mineralų. Jų veiksmingumas tikrai
įrodytas. Jie veikia ergogeninius (kūno vidus), anabolinius (medžiagų apykaitos visuma)
procesus ir yra esminis jungiklis aktyvuojant tas chemines reakcijas, kurios daro įmanomą
raumenų ir jėgos augimą.
Jei treniruojatės labai intensyviai ar rengiatės varžyboms, todėl laikotės dietos,
bet nevartojate ANIMAL PAK,, pradeda stigti maistinių medžiagų. Kodėl tai blogai? Todėl,
kad laikui bėgant ta spraga didėja. Galų gale jūsų kūnas nustos funkcionuoti normaliu
režimu. Kitaip tariant, maistinių medžiagų trūkumas gali būti ankstyvo senėjimo, traumų
ir net patologinių pakitimų organizme priežastis. Jei jūsų dietoje stinga nors vieno
pagrindinio maistinio elemento, kūnas gali pradėti stabdyti anabolinį procesą, reikalingą
raumenų masei. Kai taip atsitinka, raumenų masė nebeauga. Jėgos atletams, kultūristams
ar sunkumų kilnotojams reikia daugiau maistinių medžiagų nei paprastiems atletams –
tai priklauso nuo treniruočių įtemptumo ir dažnumo.

PAKUOTĖJE: 30 pakelių.

Vartojimas:
Kultūrizmas: 1 pakelis per dieną, jei treniruočių
krūvis sumažintas – 1 pakelis kas antrą dieną.
Masės auginimo periodu – 2 pakeliai per dieną.
Sunkioji atletika, trikovės sportas, galiūnų sportas:
bazinio pasirengimo periodu – 2 pakeliai per dieną.
Parengiamuoju periodu 1 pakelis per dieną.
Kovinės sporto šakos: treniruojantis profesionaliai –
1 pakelis per dieną, o bazinio pasirengimo
periodu – 2 pakeliai per dieną.
Anaerobinės ir mišrios jėgos ištvermės sporto
šakos: bazinio pasirengimo periodu
2 pakeliai per dieną, parengiamuoju – 1 pakelis
per dieną.
Aerobinės sporto šakos: viso metinio mezociklo
metu vartoti po 1 pakelį per dieną.
Kursas 20 dienų, po to daryti 1 mėn. pertrauką ir
vėl kartoti kursą.
Širdies darbo profilaktika, cholesterolio mažinimas: 1 pakelis per dieną. Kursas - 21 diena,
po to daryti 3 mėn. pertrauką ir vėl pakartoti kursą. Per metus vartojama iki 3 kursų.
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Tyrimais įrodyta, kad maistinių medžiagų kiekis turi daug įtakos kultūristo,
kuris reguliariai dalyvauja varžybose ir turi paisyti atitinkamo režimo, rezultatams.
Laikantis dietos, pvz., valgant tik ryžius ir vištieną, kitų maistinių medžiagų organizmui
pradeda trūkti. (Dėl tos pačios priežasties ANIMAL PAK populiarus tarp manekenių ir
go-go šokėjų.) Įdomu, kad tų medžiagų trūksta netgi tiems atletams, kurie reguliariai
vartojo multivitaminus. Besirengiančiam varžyboms atletui nepakanka elementariausių
multivitaminų. Aukščiausios klasės kultūristai žino, kad didelės vitaminų dozės yra pirma
raumenų gynybos linija. Mokslo patvirtinta, kad 100 proc. sunkumų kilnotojų, kurie
dalyvavo olimpinėse varžybose, ir daugiau kaip 90 proc. geriausių kultūristų vyrų ir
moterų vartoja vitaminų, mineralų papildus ypač didelėmis dozėmis.
Maistinių medžiagų trūkumas turi įtakos ne tik treniruočių kokybei ar
raumenų apimtims, bet ir kitų maisto papildų veiksmingumui. Kad efektyviai veiktų
daugelis šiuolaikinių maisto papildų, visi kūno „cilindrai“ turi dirbti. Jei maisto medžiagų
neužtenka, kiti papildai gali būti visiškai neefektyvūs arba duoti tik menką naudą, šis
ryšys vadinamas sinergetika. Pavyzdžiui, daugelis maisto papildų veiksmingi dėl enzimų
ir kitų medžiagų sąveikos. Jei trūksta biologinius procesus reguliuojančių endogeninių
maistinių medžiagų, brangus produktas vartojamas veltui – laukiamų rezultatų nebus.
ANIMAL PAK yra kaip draudimo polisas – jis apsaugo nuo tokių reiškinių.
Kita priežastis rinktis ANIMAL PAK – vaistai. Juos, ypač antibiotikus, vartojant,
organizme ima trūkti vitaminų ir mineralų. Antibiotikai sunaikina mikroflorą, o ji
„atsakinga“ už vitaminų pasisavinimą. Net tokie populiarūs medikamentai, pvz.,
aspirinas, ibuprofenas, antidepresantai ir vaistai, mažinantys cholesterolio kiekį, išeikvoja
organizme esančią folio rūgštį, geležį, kalį, vitaminus.
Vartojant ANIMAL PAK organizmas gauna visko, ko jam reikia, ir net truputį
daugiau. ANIMAL PAK turi tokių medžiagų kaip piridoksino alfa ketoglutaratas (PAK), IGF
krekena, nukleotidų, lipotropinių medžiagų, L-arginino, koenzimo A ir kitų, padedančių
treniruotis visu krūviu. Vien tas faktas, kad ANIMAL PAK yra pakankamas kiekis koenzimo
B12 – aktyvios šio vitamino formos, o ji pasižymi ypač dideliu anaboliniu poveikiu (Seifula,
1999, Kulinenkov, 2001, 2008), turi būti stimulas pradėti jį vartoti. Be šios, kiekviename
pakelyje yra daugiau kaip 55 būtiniausių medžiagų, sumaišytų efektyviausiu santykiu ir
pasisavinamų organizme reikiamu laiku. Būtent todėl ANIMAL PAK yra nepakeičiamas
maisto papildas. Bet reikia būti apdairiems, nes rinkoje atsirado įvairių kopijų. Įsidėmėkite:
tikras „Universal“ kompanijos atstovas yra tik „Maistas sportui“, pirkdami produktą kitur,
rizikuojate patekti ant sukčių meškerės. Net jeigu ir bus sumaišytos tokios pat medžiagos,
bet kurios nors santykis šiek tiek neatitiks – norimo rezultato nepasieksite. Be to, galite
pakenkti savo sveikatai. Juk formulė veikia būtent todėl, kad viskas tiksliai apskaičiuota, o
ne dėl to, kad sudėtos visos medžiagos – čia ir yra sporto mokslininkų pasiekimas.
Erlicho biologinio aktyvumo dėsnis teigia: „Medžiagos veikia tik būdamos
susietos viena su kita.“ Deja, dėl nežinojimo ar nenorėjimo suvokti tiesos daugelį metų
kai kas stengėsi ANIMAL PAK pakišti koją. Taigi teko atlaikyti didžiulį pasipriešinimą. Buvo
girdėti juoką keliančių kalbų apie ANIMAL PAK neva esančius anabolinius steroidus. Iš
tiesų juokinga – bet kuris nors kiek išmanantis biochemiją ir rinkos dėsnius specialistas
supras, kad tokio dalyko būti NEGALI: kuri kompanija rizikuotų bankrutuoti dėl atrastų jos

Vartodami „Animal Pak“ gerkite daugiau vandens – 70 kg sveriančiam žmogui 2,8 l.
Daugelis šio produkto sudedamųjų dalių tirpios vandenyje.

ANIMAL
OMEGA

Omega riebiųjų rūgščių kompleksas

Polinesočiosios riebalų rūgštys yra tokie riebalai, kurių
mūsų organizmas nepasigamina, todėl jų reikia gauti su maistu
ar papildais. Kad gerai funkcionuotų organizmas, jos reikalingos
lygiai taip pat kaip esminės aminorūgštys ir vitaminai bei mineralai.
Surinkti reikiamą kiekį šių riebalų rūgščių nėra lengva. Dažniausiai
su maistu mes gauname kitos rūšies riebalų, kurių daugelis yra
nenaudingi. Be to, svarbu ne tik riebalų rūšis, bet ir jų santykis.
Kliniškai įrodyta, kad polinesočiosios riebalų rūgštys
teigiamai veikia žmogaus organizmą, balansuoja insulino lygį,
termogenezę, anabolizmą, hormonų sintezę, imunines funkcijas
ir t.t. Svorių kilnotojams šie riebalai ypač svarbūs optimaliam
metabolizmui, hormonų gamybai, širdies ir kraujagyslių veiklai,
didesniam riebalų deginimui ir t.t. Todėl labai keista, kad šie riebalai
sulaukia gan mažai dėmesio ir visuomenėje nėra taip vertinami
kaip derėtų.

produktuose draudžiamų medžiagų? Esą neaišku, kokios medžiagos yra ANIMAL PAK ir kaip jos veikia – taip buvo bandoma pasėti abejones, ir
kartais tuos gandus skleisdavo net biochemijos specialistai, nors apie tų medžiagų veikimą buvo galima pasiskaityti jau 1960-ųjų ir vėlesnių metų
medicinos literatūroje. Tačiau tiesa nugalėjo: ANIMAL PAK per 25-erius metus įgavo dar stipresnes pozicijas, o tokių „specialistų“ tauškalai nuėjo į
užmarštį. Per tą laiką buvo sukurta daug produktų, bet nė vienas negali pakeisti ANIMAL PAK, tai ir yra tikras mokslo pasiekimas.
ANIMAL PAK nepaprastai naudingas bet kokios sporto šakos profesionalams, tačiau reikia žinoti šio
maisto papildo vartojimo ypatumus. Jei esate krepšininkas, negalite jo vartoti kaip kultūristas (deja, taip kartais
nutinka). Sporto rūšis, gyvenimo būdas, vartojami kiti papildai – viskas lemia ANIMAL PAK veikimą. Nepamirškite:
produktų gali pasiūlyti bet kas, bet tik nedaugelis žino, kaip juos tinkamai vartoti, kad būtų pasiektas geriausias
rezultatas. Dėl individualaus vartojimo VISADA galite kreipkitės į „Maistas sportui“ specialistus.

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (1 pakelyje):
Kalorijų
8 kcal/33,5 kJ
Angliavandenių
0,5 g
Baltymų
1,5 g
VITAMINŲ:
A
792 µg
(99 % RPN)
D
4,25 µg
(85 % RPN)
E
50 mg
(500 % RPN)
C
500 mg
(833 % RPN)
B6
36 mg (1800 % RPN)
B12
3 µg
(50 % RPN)
Tiamino
38 mg (2533 % RPN)
Riboflavino
38 mg (2236 % RPN)
Niacino
41 mg
(205 % RPN)
Pantoteno rūgšties
38 mg
(380 % RPN)
Folio rūgšties
200 µg
(50 % RPN)
Biotino
150 µg
(50 % RPN)
MINERALŲ:
Kalcio
1000 mg
(100 % RPN)
Fosforo
114 mg
(12 % RPN)
Magnio
67 mg
(17 % RPN)
Kalio
100 mg
(3 % RPN)
Cinko
15 mg
(100 % RPN)
Chromo
3 µg
(2,5 % RPN)
Mangano
6 mg
(275 % RPN)
Vario
0,3 mg
(15 % RPN)
Jodo
75 µg
(50 % RPN)
Seleno
25 µg
(36 % RPN)
AMINORŪGŠČIŲ:
L-lizino
150 mg
**
L-metionino
250 mg
**
L-leucino
50 mg
**
L-valino
380 mg
**

L-treonino
24 mg
**
L-glutamo rūgšties
350 mg
**
L-arginino
1000 mg
**
L-fenilalanino
280 mg**
KITŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ:
Sibiro ženšenio
1000 mg
**
Azijos ženšenio
125 mg
**
Inozino
250 mg
**
Piridoksino alfa ketoglutarato 100 mg
**
L-karnitino
12,5 mg
**
Chromo pikolinato
25 µg
**
Koenzimo B12
5 mg
**
Koenzimo A
10 mg
**
Sarsaparilio
250 mg
**
Fosfatidicholino
100 mg
**
Paraaminobenzoinės rūgšties (PABA) 200 mg
**
Krekenų
12,5 mg
**
Buliaus kepenų
1950 mg
**
Alfa lipoinė rūgštis
200 µg
**
Cholino komplekso
600 mg
**
Bioflavonoidų
500 mg
**
PAGRINDINIŲ RIEBIŲJŲ RŪGŠČIŲ:
P
Linoleino rūgšties
100 mg
**
Oleino rūgšties
50 mg
**
VIRŠKINIMO ENZIMŲ:
Betaino HCL
100 mg
**
Pepsino
32 mg
**
Papaino
32 mg
**
Lipazė
5 mg
**
Pankreatino
350 mg
**
Mikozimo
32 mg
**
RPN – rekomenduojama paros norma
** rekomenduojama paros norma nenustatyta.

SUDĖTIS:
vitamino A acetatas ir 66% beta karotino, ergokalciferolis, d alfa tokoferil acetatas, askorbo rūgštis, tiamino hidrochloridas,
riboflavinas, niacinamidas, piridoksino hidrochloridas, ciankobalaminas, kalcio pantotenatas, folio rūgštis, biotinas, kalcio
citratas ir karbonatas, kalcio fosfatas, magnio oksidas, kalio sulfatas, cinko oksidas, chromo pikolinatas, mangano sulfatas, vario
sulfatas, jodas, selenitas, lizinas, leucinas, valinas, metioninas, treoninas, glutamo rūgštis, L-argininas, laktalbuminas, alfa lipoinė
rūgštis, Sibiro ženšenis, azijos ženšenis, inozinas, piridoksino alfa ketoglutaratas, L-karnitinas, chromo pikolinatas, koenzimas
A, koenzimas B12, fosfatildilcholinas, p-aminobenzoinė rūgštis, krekenos, Argentinos jaučio kepenys, ryklio kremzlė, cholino
kompleksas, bioflavanoidai (citrusiniai), linolio rūgštis, oleino rūgštis, betaino hidrochloridas, pepsinas, papainas, jaučio tulžis,
pankreatinas, mikozimas, maltodekstrinas, kalcio sulfatas, cholino citratas, magnio stearatas ir stearino rūgštis, petražolė,
kanadinė auksašaknė, vaistinė šventagaršvė, didžioji varnalėša, mėlynžiedė liucerna, ryžių sėlenos, celiuliozė, rožės vaisius.

Žmogaus organizmui papildomai reikia tik dviejų rūšių riebalų –
tai Omega 3 ir Omega 6. Omega 9 taip pat svarbūs, bet jie nėra esminiai,
nes mūsų organizmas nedideliais kiekiais gali jų pasigaminti, tuo tarpu
Omega 3 ir Omega 6 riebalų rūgščių mūsų organizmas negamina. Be
to, reikia paminėti ir tai, kad svarbu ne tik polinesočiųjų riebalų rūgščių
rūšis, bet ir kokiu santykiu jos gaunamos. Čia į pagalbą ir ateina ANIMAL
OMEGA. Tai labiausiai išbaigtas polinesočiųjų riebalų rūgščių papildas,
kuriame yra visi reikalingi riebalai. Kiekviename pakelyje yra tiksli riebalų
dozė reikiamu santykiu. Omega 3 riebalų šaltinis išgautas iš įvairių žuvų,
tokių kaip lašiša, silkė, menkė, bei augalinės kilmės Omega 3 iš sėmenų
aliejaus. Šis puikus mišinys užtikrina, kad jūs gautumėte įvairiausios
kilmės riebalų, kurie taip reikalingi gerai sveikatai.
ANIMAL OMEGA papilde yra daugybė svarbiausių Omega
6 aliejų, įskaitant agurklių, raktažolės, sezamo ir konjuguotą linolo
rūgštį (CLA). Linolo rūgštis – tai dar viena esminė neprisotinta riebioji
rūgštis, randama gamtoje. CLA padeda palaikyti optimalų kūno riebalų
ir raumenų santykį. Moksliniai tyrimai rodo, kad konjuguotos linolo
rūgšties preparatų vartojimas padeda numesti tik riebalus, išsaugant
raumenų masę, be to, ši rūgštis veikia kaip antioksidantas ir gerina
imuninę sistemą. Taigi CLA teikiama nauda sveikatai yra labai didelė ir ji
yra itin svarbus ANIMAL OMEGA formulės priedas.
Sezamas yra dar vienas svarbus ANIMAL OMEGA formulės
ingredientas. Tyrimai parodė, kad jis gali padidinti riebalų deginimą,
gerina kepenų ir inkstų darbą, o sujungtas su kitomis polinesočiosiomis
riebalų rūgštimis, esančiomis ANIMAL OMEGA sudėtyje, išlaiko sveiką
lipidų formą. Sezamas laikomas daug žadančiu ingredientu liesos masės
formavimo procese.

PAKUOTĖJE: 44 arba 15 pakelių.

VARTOJIMAS
Profesionalus jėgos sportas: 1 pakelis po pusryčių, likus ne mažiau
nei 4 val. iki treniruotės (išgėrus prieš treniruotę maisto medžiagos
dar nebus pasisavintos, vadinasi, jos dar neturės jokios įtakos jūsų
darbingumui). Jei treniruojatės ryte, pakelį išgerti pasibaigus
treniruotei, pavalgius. Sveriantiems daugiau kaip 100 kg, rengiantis
varžyboms ar esatiems „cikle“ vartoti po 2 pakelius per dieną: vieną
papusryčiavus, o kitą po pavakarių.
Mėgėjiškas jėgos sportas: 1 pakelis tik treniruočių dienomis, po
pusryčių.
Kitos sporto šakos: Tik parengiamojo ir bazinio periodo metu.
Esant fiziniam ir emociniam išsekimui: 1 pakelis per dieną,
kursas – 10 dienų. Paskui 3 pakeliai per savaitę, kursas – 3 mėn.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

ANIMAL OMEGA formulėje naudojamas specialus medžiagų
kompleksas, kuris užtikrina maksimalų visų omega polinesočiųjų riebalų
rūgščių transportavimą, pasisavinimą ir panaudojimą. Šio komplekso
medžiagos L-karnitinas, lipazė ir lecitinas pasirūpina, kad Omega 3 ir
Omega 6 kompleksai jūsų sistemoje veiktų efektyviai. Kitas svarbus šio
specialaus komplekso aspektas yra papildomi antioksidantai, vitaminai A,
D ir E, kurie užtikrina polinesočiųjų riebalų rūgščių stabilumą ir neleidžia
joms suirti pakuotėje.
Taigi ANIMAL OMEGA yra ypač svarbus papildas rimtam
sportininkui. Jame yra visi svarbiausi riebalai reikiamu santykiu, todėl gerina
medžiagų apykaitos funkcionavimą, padeda deginti riebalus nemažinant
raumenų masės, padeda apsaugoti širdį ir kraujagysles, stiprina imuninę
sistemą ir užtikrina, kad jūsų sveikata būtų gera.

Maistinė energinė vertė (1 pakelyje):
Kalorijų
60 kcal/253 kJ
Vitamino A
1465 µg
(183% RPN)
Vitamino D
5 µg
(100% RPN)
Vitamino E
6,7 mg
(67% RPN)
Omega 3 riebiųjų rūgščių kompleksas
4000 mg:
(linų sėmenų aliejus, lašišų aliejus, menkių kepenėlių aliejus,
silkių aliejus, ančiuvių aliejus, skumbrės aliejus, sardinės aliejus)
Omega 6 riebiųjų rūgščių kompleksas
2500 mg:
(agurklės aliejus, dažinio dygmino aliejus, nakvišų aliejus, sezamo sėklos)
Omega rūgščių pasisavinimo kompleksas
200 mg:
(lecitinas, L-karnitinas, lipazė).
RPN – rekomenduojama paros norma.
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ANIMAL
NITRO

PAKUOTĖJE: 44 pakeliai.

Žvėriškos aminorūgštys

Aminorūgštys – pagrindinė raumenų kuriamoji
medžiaga. Jos – anabolizmo (raumens augimo, ląstelių
atsinaujinimo) priežastis. Kaip sportininkui, tau būtinai reikia
aminorūgščių. Naujausi moksliniai tyrimai parodė (Burke,
2007), kad yra daugybė aminorūgščių, bet tik keletas jų
būtinos anabolizmui skatinti. Nenuostabu, kad šių, reikalingų
anabolizmui, aminorūgščių yra žmogaus raumens baltyme.
ANIMAL NITRO – pirmas ir vienintelis maisto papildas,
kuriame yra reikiamas kiekis šių aminorūgščių. Ne veltui
jis dar vadinamas „žmogaus raumens baltymo kompleksu“
(Human Muscle Protein Complex (HMPC). HMPC susideda
iš specialių nesuporuotų aminorūgščių, be to, jos neturi
cheminių medžiagų, kurios ribotų pasisavinimą. Gaunant
vien tik nesuporuotas aminorūgštis, esančias HMPC,
paimamas būtent tas kiekis, kurio reikia, kad jos efektyviai
įsijungtų į veiksmingą pasisavinimo visumą naujoje
aminorūgščių transportinėje sistemoje. Kiekviename
pakelyje yra nustatytos 6000 mg dozės nesuporuotų
aminorūgščių (HMPC). Piliulės padengtos specialiu
apvalkalu, jis padeda sėkmingai pasiekti įsiurbimo vietą. Tai
gyvybiškai svarbu, nes kitaip į kepenis patekusias įprastines
aminorūgštis (tokias, kurios yra proteino produktuose –
baltymai ir tradiciniai aminorūgščių papildai) suardo į šlapalą
(karbamidą) – šalutinį produktą. Kai šios nesuporuotų
aminorūgščių piliulės pasiekia kepenis, aminorūgštys sėkmingai patenka
į medžiagų apykaitos sistemą ir gali efektyviai atlikti savo farmakologinius
veiksmus – vazodiliaciją (smulkiųjų kraujagyslių išsiplėtimą, tai skatina
į raumenis pritekėti daugiau kraujo, vadinasi, daugiau bus baltymų,
daugiau deguonies ir maisto medžiagų) ir anabolizmą. Kai ANIMAL
NITRO maisto papildas derinamas su jėgos treniruote, jūsų dirbantys
raumenys gali daugiau pasisavinti produkte esančių aminorūgščių. Tai
skatina greičiau susigrąžinti jėgas, didina raumenų masę, nes greitinama
baltymo sintezė, gerina gryno raumens baltymo balansą ir užkerta kelią
raumenims nykti.
Devyniose ANIMAL NITRO kapsulėse yra 6000 mg pačių
gryniausių aminorūgščių (arginino, histidino, izoleucino, leucino,
lizino, metionino, fenilalanino, treonino ir valino). Jos derinamos su
keletu vitaminų, B6 ir niacinu. Kiekvienoje dozėje yra 4500 mg (!) BCAA
(išsišakojusių) aminorūgščių.

Aminorūgštys prieš proteiną
Daugelį metų proteinas ir
aminorūgštys buvo laikomi tuo pačiu
dalyku. Tai neteisinga todėl, kad efektyvios
aminorūgštys gali padaryti kur kas daugiau
nei proteinas. Visas proteinas, gaunamas
iš maisto baltymų – išrūgų, kiaušinių ar
sojų, bei kazeinas yra cheminiais ryšiais
susijungusios
aminorūgštys.
Dietinį
proteiną specialūs enzimai plonosiose
žarnose turi suskaidyti į mažesnius peptidus
ir individualias (laisvąsias) aminorūgštis.
Prieš absorbuojant aminorūgštis, jos
pirmiausia turi būti suskaldytos į mažesnius
peptidus ir individualias aminorūgštis. Kai
kuriais skaičiavimais įrodyta, kad 15 g 70–80
proc. pieno baltymo gali būti absorbuota
tik per tris valandas.
Tačiau, kol viskas pasisavinama, tai
užtrunka gerokai ilgiau. Tą lemia specifinis
dinaminis maisto dėsnis. Dietinis proteinas
svarbus todėl, kad aprūpina organizmą
ilgai veikiančiomis aminorūgštimis, jos yra
pagrindinė raumenų kuriamoji medžiaga.
Be to, vartojamos aminorūgščių lygiui organizme atkurti, jos skatina augti naują
raumenų masę ir reguliuoja svarbias organizmo funkcijas. Dėl šios priežasties
vartoti proteiną taip pat būtina. Proteiną maiste ir kokteiliuose galima palyginti
su aukso rūda. Uolose yra gryno aukso, bet, kad galėtumėte tuo tauriuoju metalu
pasinaudoti, pirmiausia turite jį išgauti. Žinoma, tai galite padaryti, bet tas darbas
atims gana daug laiko ir pastangų, kur kas paprasčiau iškart įsigyti gryno aukso.
Proteino milteliai yra mažiau efektyvūs. Daugelį aminorūgščių, esančių
proteino papilduose, pašalina kepenys, tai natūralus procesas. Tiesa sakant, jei per
daug vartojate proteino, jūsų užsiauginti raumenys gali būti neigiamai paveikti, tai
vadinama proteino paradoksu (Protein Paradox). Individualios aminorūgštys – tarsi
grynas auksas. Greitai absorbuojamos ir pasisavinamos laisvosios aminorūgštys
gerokai veiksmingesnės. Kaip ir proteino papildai, jos organizmą aprūpina
dietiniais baltymais. Laisvosios aminorūgštys veiksmingai ir tiesiogiai įsijungia į
medžiagų apykaitą.
ANIMAL NITRO formulė – tai atskiros, individualios aminorūgštys, ne visas
baltymas. Kodėl tai svarbu? Atskiros aminorūgštys gali turėti tokį farmakologinį ir
fiziologinį poveikį kaip anabolizmas, hormonų reguliavimas (augimo hormonas,
insulinas), imunomoduliacija, nervinių impulsų perdavimo ir slopinimo funkcijos.
Aminorūgštys yra ne tik statybinė medžiaga jūsų kūnui. Kitaip nei proteino
milteliai, aminorūgštys gali stipriau skatinti anabolinį ir antikatabolinį procesus,
daryti poveikį hormonų gamybai (aminorūgštys gali turėti daug įtakos augimo
hormono gamybai organizme). Geros koncentracijos, formos ir rūšies laisvosios
aminorūgštys gali pastebimai sustiprinti jėgas, sutrumpinti atsigavimo laikotarpį,
sumažinti nuovargį, padidinti gryną raumeninę masę. Esančias baltyminiuose
produktuose aminorūgštis kepenys paverčia į šlapalą, o patekusias į virškinamąjį
traktą laisvąsias aminorūgštis apsaugo kapsulės apvalkalas, tad jos išvengia irimo

VARTOJIMAS
Profesionalus jėgos sportas: 2 pakeliai per dieną – 1 prieš pat treniruotę, kitas per 0,5 val. po treniruotės. Jei po treniruotės geriate
proteino kokteilį, pirmiausia vartokite „Animal Nitro“, palaukite 30–45 min. ir tik tada kokteilį, nes „Animal Nitro“ turi patekti į tuščią
skrandį, jį reikėtų užsigerti 250 ml vynuogių sultimis arba gliukozės tirpalu. Ne treniruočių dienomis 1 pakelis ryte ir 1 prieš miegą.
Mėgėjiškas jėgos sportas: 1 pakelis po treniruotės. Ne treniruočių dienomis 1 pakelis ryte ką tik atsikėlus.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.
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MAISTINĖ VERTĖ (1 pakelyje):
1 dozė = 1 pakelis
(5 tabletės, 2 kapsulės, 1 želė kapsulė)
Kalorijos
9
Kalorijos iš riebalų
9
Riebalai
1g >2 %
Vitaminas C
100 mg
Vitaminas E
100 mg
Cinkas (cinko pikolinatas)
15 mg
Selenas (natrio selenatas)
70 µg
Manganas (mangano sulfatas)
1mg

VARTOJIMAS
procesų ir įsijungia į medžiagų apykaitą.
ANIMAL NITRO maisto papilduose
yra 9 aminorūgštys būtent todėl, kad tiek
jų randama žmogaus raumens baltyme. Be
to, ANIMAL NITRO (HMPC) komplekse šios
aminorūgštys yra tokios pačios koncentracijos
kaip ir žmogaus raumens baltyme. ANIMAL
NITRO formulė sukurta tam, kad patenkintų
jūsų raumenų poreikius. Jei raumenys būtų
spyna, tai ANIMAL NITRO būtų raktas jai
atrakinti.

Kaip atrastas tokio tipo
aminorūgščių kompleksas?
Nuo 1990-ųjų iki 2001-ųjų buvo
vykdomi eksperimentai – buvo norima
išsiaiškinti, kokios iš visų 22 aminorūgščių
veikia organizmą per treniruotę, iškart jai
pasibaigus ir per artimiausias 24 valandas. Visos
aminorūgštys buvo pažymėtos specialiomis
kontrastinėmis medžiagomis, o į sportininkų
raumenis įvesti specialūs davikliai fiksavo
kiekvienos rūgšties aktyvumą tam tikru metu.
Išsiaiškinta, kad tik 9 pagrindinės aminorūgštys
veikia treniruočių procesą. Taip gimė ANIMAL
NITRO – amino HMPC – idėja, ją sėkmingai
išplėtojo „Universal Nutrition“ kompanija.
Kitas tyrimas (Biolo, 1999) parodė, kad
iškart po treniruotės vartojant 9 pagrindines
aminorūgštis su gliukozės tirpalu, galima
padidinti anabolinį poveikį beveik 400 proc.!
Todėl būtų tikslinga pasibaigus
treniruotei ANIMAL NITRO užgerti gliukozės
tirpalu – 1 valgomąjį šaukštą gliukozės ištirpinti
200 ml vandens. Tada efektas bus didesnis.
Jei tikrai esate kokybę vertinantis
atletas – ANIMAL NITRO yra kaip tik tas
produktas, kurį turėtumėte vartoti!

MAISTINĖ VERTĖ (1 pakelyje):
Vitamino B6
250 µg (13 % RPN)
Niacino
5 mg (25 % RPN)
Aminorūgščių komplekso:
2497,5 mg
(arginino, histidino, izoleucino, leucino, lizino,
metionino, fenilalanino, treonino, valino).
Išsišakojusių aminorūgščių komplekso:
Leucino
1750 mg
Izoleucino
845 mg
Valino
907,5 mg
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama
paros norma nenustatyta. Iš viso išsišakojusių
aminorūgščių (BCAA) porcijoje (1 pakelyje): 2283,75 mg.
SUDĖTIS:
vitaminas B6, niacinas, argininas, histidinas, izoleucinas,
leucinas, lizinas, metioninas, fenilaninas, treoninas, valinas,
stearino rūgštis ir magnio stearatas, želatina, titano
dioksidas.

1 pakelis per dieną, su maistu
arba nieko nevalgius.

RPN %

167 %
333 %
100 %
100 %
50 %

SANARIŲ ATKŪRIMO KOMPLEKSAS
3000 mg
Glukosaminas (HCL, sulfato KCI), Metylsulfanylmetanas (MSM), Chondroitino sulfatas A (CSA),
Chondroitino sulfatas B (CSB)

Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į
„Maisto sportui“ konsultantus.

SĄNARIŲ TEPIMO KOMPLEKSAS
1000 mg
Linų sėmenų aliejus (50 alfa linoleinė rūgštis),
Cetil Miristoleato patentuotas mišinys (Cetyl
Miristoleatas, Cetyl Miristatas, Cetil Palminatas,
Cetyl Lauratas, Cetyl Palmitoleatas, Cetyl Oleatas),
Hyalurono rūgštis

ANIMAL
FLEX
Žvėriška formulė sąnariams

GEROS SĄNARIŲ BŪKLĖS
PALAIKYMO KOMPLEKSO
1000 mg
Imbiero šaknų ekstraktas, Ciberžolių ekstraktas
(kurkuminas), Pluoštinės bosvelijos, Kvercetinas,
Bromelainas
SUDĖTIS:
gliukozamino hidrochloridas, gliukozamino sulfatas,
metilsulfanilmetanas, chondroitino sulfatas A,
chondrotino sulfatas B, linų sėmenų aliejus, Cetil
Miristoleatas, Cetil Miristatas, Cetil Palmitatas, Cetil
Lauratas, Cetil Palmitoleatas, Cetil Oleatas, hialurono
rūgštis, imbiero šaknų ekstraktas, ciberžolių ekstraktas (kurkuminas), pluoštinės bosvelijos, kvercetinas,
bromelainas, ryklio kremzlė, želatina, sojų aliejus,
išvalytas vanduo, stearino rūgštis, vėžiagyvių kiautai,
askorbo rūgštis, d-alfa tokoferolis, cinko pikolinatas,
seleno selenitas, mangano sulfatas, dikalcio fosfatas,
išrūgų proteinas.

Skauda sąnarius? Jau išbandėte
įvairiausias priemones skausmui numalšinti,
bet geriau nepasijutote? Arba poveikis buvo
toks menkas, kad gailėjotės veltui iššvaistęs
pinigus? Žinoma, nenorite griebtis skausmą
slopinančių vaistų, nes jie labai kenkia virškinimo
sistemai. Vadinasi, ANIMAL FLEX kaip tik
jums. Kompanija „Universal“ sukūrė produktą,
kuriame sinergetiškai (sinergetika – mokslas apie sąveikas, pagrindinė taisyklė: 2+2=5)
suderintos pačios populiariausios sąnarių apsaugos priemonės pasaulyje, pripažintos
mokslo ir išbandytos praktiškai. ANIMAL FLEX turi kompleksą pagrindinių sąnariams
reikalingų medžiagų: antioksidantų, uždegimą mažinančių, kapiliarų būklę gerinančių
ir tų, kurios atnaujina kremzles, tepa sąnarius. Gera kapiliarų būklė padeda geriau
pernešti maistines medžiagas į sąnarius. Kai kas gali paklausti: „Ar šis produktas
tinka paprastam žmogui? Juk jis sukurtas elitiniams atletams, kenčiantiems sąnarių
skausmus.“ Mes atsakome: „Žinoma, tinka! Atletų sąnariai susidėvi kur kas greičiau,
nes yra veikiami didžiulių apkrovų. Tačiau ir nesportuojančio žmogaus sąnariai nėra
apsaugoti nuo įvairių krūvių. Taigi pasekmė ta pati – sąnarių degeneracija ir skausmas!
Tada visi ima vartoti tas pačias priemones, kad nuslopintų šį skausmą – vadinasi, nėra
jokio skirtumo, ką žmogus veikė.“
Kuriant ANIMAL FLEX kankino viena
mintis – ar produktas, nors jame yra visos gerai
žinomos sąnarių būklę gerinančios medžiagos,
bus tikrai veiksmingas? Todėl buvo susisiekta su
šimtais atletų, kurie skundėsi sąnarių skausmais. Jų
paprašyta, kad įvertintų savo skausmą pagal skalę
nuo 1 iki 10. Skausmas buvo įvertintas vidutiniškai
7,6 balo. Visiems buvo išsiųstas ANIMAL FLEX
prototipas vartoti trisdešimčiai dienų. Praėjus
tam laikui, visų vėl buvo paprašyta įvertinti savo
skausmą. Vidurkis buvo 3,2 balo. Taigi po 30 dienų
skausmas sumažėjo 131 proc.! Nuostabu, tiesa?
Kai kas galbūt pasakys, kad ANIMAL FLEX
nepigus… Suskaičiuokite šio produkto sudėtinių
dalių kainą – suma susidarys trigubai didesnė, nei
sumokėsite už ANIMAL FLEX!! Ką tai reiškia? Ogi tai,
kad pirkdami vieną produktą gerokai sutaupysite,
nors iš pradžių atrodys, kad išleidote daugiau.
Tačiau ar nė vienam iš mūsų nesinorėtų nusipirkti
naują „Ferrari“ už vidutinės klasės mašinos kainą?
Taigi, jei reikia tikrai veikiančio produkto, ANIMAL
FLEX – kaip tik jums!

PAKUOTĖJE: 44 pakeliai.
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PAKUOTĖJE: 30 pakelių.

ANIMAL
PUMP

Žvėriškas pumpavimo efektas

Raumenų „pumpavimas“... Tai jausmas,
skatinantis treniruočių salės lankytojus apsigyventi
jose. Kokia euforija apima, kai dėl treniruotėse sukeltų
kraujo kaskadų raumenų masė gerokai padidėja...
Tai tarsi atgimimas, ir jis patiriamas per kiekvieną
rimtą treniruotą. Tai tarsi atpildas už visą kraują,
prakaitą, ašaras, išlietas treniruočių salėje. Raumenų
„užpumpavimas“ – tai spontaniškas augimas. Tai
tiesioginė raumenų atgaiva.
Bet būna nesėkmingų dienų – kad ir ką
darytum, raumuo kaip nesipučia, taip nesipučia. Kartoji ir kartoji tuos pačius judesius, tačiau vargsti
veltui. Niekas. Ničniekas. Nulis. Stengiesi privaryti į raumenis kraujo, bet jautiesi nugalėtas ir išsekęs.
Būna dienų, kai norimas rezultatas yra, bet jis trumpalaikis. Rodos, vos tik jį pasieki, ir viskas dingsta,
lieki visiškai sugniuždytas. Nesugebėjimas išpūsti raumenų – ne vien tik išorinio fizinio atsako
nebuvimas, bet ir tai, kad išeikvotos naujo raumens augimo galimybės. Tai – ne juokai, o būtinybė,
norint užsiauginti masyvius raumenis.
Tačiau juos reikia aprūpinti krauju. Toks esminis dalykas. Sulig kiekvienu pakartojimu
maistingųjų medžiagų kupinas kraujas prisotina raumenines skaidulas. Šis reiškinys sužadina
anabolinį procesą. Prisipildydamos raumeninės skaidulos išsitempia, išsiplečia ir praktiškai įtrūksta.
Tarkim, tinkamai maitinatės, vartojate papildus, tad maistingųjų medžiagų kupinas kraujas padeda
atlikti tai, dėl ko ir atėjote į treniruotę... Augti.
Dabar jau žinote, kodėl raumenis pripildyti krauju, turinčiu pakankamai maistingųjų
medžiagų, yra taip svarbu. ANIMAL PUMP
prisotina visais reikalingiausiais elementais. Jis
turi visko: nuo veiksmingo kreatino mišinio,
MAISTINĖ VERTĖ (1 pakelyje):
azoto oksido (NO) išskyrimą skatinančio
Vitamino
itamino C
60 mg (100 % RPN)
komplekso, firminio energinio mišinio iki ląsteles
Seleno
eleno
100 µg (143 % RPN)
saugančio antioksidantų komplekso ir specialiai
ESMINĖ KREATINO MATRICA,
3000 mg
pritaikytos transportavimo sistemos, kuri viską
(magnio kreatino chelatas (MCC), trikreatino malatas
(TCM), kreatino etilo esteris (CEE).
neša į išalkusius raumenis.
NO (azoto oksido) IŠSKYRIMO KOMPLEKSAS, 2000 mg
Jei norite būti stiprūs ir padidinti
(arginino alfa-ketoglutaratas (Arginino AKG), ornitino
ląstelių tūrį, nerasite nieko geriau už ANIMAL
afa-ketoglutaratas (Ornitine-AKG), citrulino malatas,
L-karnozinas, L-norvalinas.
PUMP. Kadangi jame yra naujos kartos kreatino
PUMP
ENERGIJOS DIDINIMO KOMPLEKSAS, 500 mg
matrica, visiškai atitinkanti kreatino dienos
(metilksantino kompleksas (kofeinas, teobrominas,
normą. Kultūristai vartoja kreatiną dešimtmečius
teofilinas), evodiaminas, vinpocetinas.
ANTIOKSIDANTŲ KOMPLEKSAS, 700 mg
ir pasiekia puikių rezultatų, bet mokslas kaskart
(vynuogių kauliukų ekstraktas (standartizuotas 95%
pasiūlo pažangesnių kreatino formulių. Kreatinas
OPC), N-acetil cisteinas (NAC), žaliosios arbatos ekstraktas (standartizuotas 60 % EGCG), K-R alfa lipoinė rūgštis
yra pagrindinis kultūristo papildas, tad ANIMAL
(K-R ALA).
PUMP – nekantriai lauktas „Animal“ serijos
„POMPOS“ KOMPLEKSAS, 1000 mg
produktas.
TTaurinas, imbierų ekstraktas, cinulinas PF 4- Hidroksiizoleucinas (20 %), bioperinas (juodųjų pipirų ekstraktas,
Atliekant sunkius pratimus, ATP
95 % standartizuotų piperino alkaloidų).
(adenozintrifosforo rūgštis) lygis ląstelėje mažėja.
Kitos sudedamosios dalys: metilksantino kompleksas
Kreatinas padeda jį atkurti. Palyginti su senuoju
(50 % kolos riešutų ekstrakto, 22 % guaranų ekstraktų),
evodijų ekstraktas, vaistinių ožragių ekstraktas,
kreatinu, ANIMAL PUMP šį darbą atlieka kur kas
mažųjų žiemių ekstraktas, želatina, dikalcio fosfatas,
geriau. Tai – naujos kartos kreatino produktas, tad
mikrokristalizuota celiuliozė, titano dioksidas, stearino
ANIMAL PUMP suderinta patentuota kreatino
rūgštis ir magnio steratas, dažikliai.
forma –magnio kreatino chelatas (Magnesium
SUDĖTIS:
Creatine Chelate (MCC) su naujausiu, puikių
magnio kreatino chelatas (MCC), trikreatino malatas (TCM),
atsiliepimų sulaukusiu kreatino etilo esteriu
kreatino etilo esteris (CEE), arginino alfa ketoglutaratas
(Creatine Ethyl Ester (CEE) ir trikreatino malatu
(Arginino AKG), ornitino afa ketoglutaratas (Ornitine-AKG),
citrulino malatas, L-karnozinas, L-norvalinas, metilksantino
(Tri-Creatine Malate (TCM). Toks mišinys įveikia
kompleksas (kofeinas, teobrominas, teofilinas), evodiampasisavinimo spragas ir užtikrina, kad kreatinas
inas, vinpocetinas, vynuogių kauliukų ekstraktas (stanpateks į augančius raumenis, o ne į klozetą.
dartizuotas 95 % OPC), N-acetil cisteinas (NAC), žaliosios
arbatos ekstraktas (standartizuotas 60 % EGCG), K-R alfa
lipoinė rūgštis (K-R ALA), taurinas, imbierų ekstraktas, cinulinas PF 4- Hidroksiizoleucinas (20 %), bioperinas (juodųjų
pipirų ekstraktas, 95 % standartizuotų piperino alkaloidų),
metilksantino kompleksas (50 % kolos riešutų ekstrakto, 22
% guaranų ekstrakto), evodijų ekstraktas, vaistinių ožragių
ekstraktas, mažųjų žiemių ekstraktas, želatina, dikalcio
fosfatas, mikrokristalizuota celiuliozė, titano dioksidas,
stearino rūgštis ir magnio steratas, dažikliai.
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ANIMAL PUMP užtikrina didžiausią kreatino poveikį
ir padeda pajusti tikrą jėgą – vartojant kreatino
monohidratą tokio veiksmingumo nepastebėta.
Be to, ANIMAL PUMP užtikrina, kad nebus
nepageidaujamų reiškinių.
Per intensyvią treniruotę vienas iš veiksnių,
ribojančių raumenų jėgą ir ištvermę, – nepakanka
deguonies ir deguonimi prisotintų maistingųjų
medžiagų. „Universal NO Boost“ kompleksas yra
skirtas įveikti šią problemą. Arginino AKG, citrulino
malatas (Citrulline Malate, dar vadinamas aerobiniu
kreatinu) ir L-norvalinas (L-norvaline) sudaryti taip,
kad būtų išskiriamas didžiausias azoto oksido (NO)
kiekis. Tai lemia, kad raumenys gautų daugiau
gryno deguonies ir maistingųjų medžiagų. Todėl
raumenys pasisavina ląstelines maistingąsias
medžiagas ir optimaliai padidėja. To ir siekia visi
kultūristai – didesnių raumenų apimčių.
Kad ir koks stiprus būtum, kad ir kokius
įspūdingus raumenis turėtum, kaip salėje „lankstysi
štangas“, jei tavo energijos ir protinės koncentracijos
lygis žemas? Gyvenime nuolat pasitaiko įvairiausių
sunkumų, trukdančių siekti užsibrėžto tikslo. O
dėl energijos lygio didinimo – ANIMAL PUMP
yra tavo sąjungininkas. ANIMAL PUMP esantis
energijos kompleksas (Energy Rush Complex) turi
metilksantino (methylxantine – trijų tipų augalinio
kofeino mišinys) ir vinponcentino (vinponcentine),
jie suteikia ne vien tik milžinišką energijos antplūdį,
bet ir proto aštrumą, mokėjimą sutelkti dėmesį. Visa
tai reikalinga, norint pajusti minčių ir raumens ryšį.
Šios galingos medžiagos aprūpina ilgai trunkančia
energija ir jėga, atitolina raumenų nuovargį.
Tačiau tai dar ne viskas! Į ANIMAL PUMP
sudėtį įtrauktas antioksidantų kompleksas, skirtas
apsaugoti ląsteles nuo intensyvių treniruočių metu
vykstančių natūralių oksidacijos reakcijų neigiamo
poveikio. Dėl sunkių svorių kilnojimo atsiradę
laisvieji radikalai gali būti labai žalingi. Laisvųjų
radikalų gamyba taip pat padidėja išsiskiriant azoto
oksidui (NO). Todėl ANIMAL PUMP turi stipriausius
antioksidantus, o jie užtikrina, kad laisvieji radikalai
bus neutralizuoti ir imuninė sistema išliks stipri.
Dar vienas privalumas – veiksmingas
maistingųjų medžiagų perdavimo kompleksas,
insulino gamybos didinimas ir medžiagų
pasisavinimo gerinimas tarsi jungia ANIMAL PUMP
į vieną tobulą formulę. Šis kompleksas veiksmingai
ir greitai tiekia visas šias svarbias maistingąsias
medžiagas tiesiai į raumenis. Insulinas labai svarbus,
nes šiam mišiniui padeda patekti į raumenis. Insulino
gamybai sužadinti anksčiau buvo vartojami cukraus
prisotinti mišiniai, tačiau organizmas gaudavo
nereikalingų paprastųjų angliavandenių.
Kad išsiskirtų daugiau insulino, nebereikia
jokio cukraus, aišku, jei vartojate ANIMAL PUMP
PUMP.
Jame esančios naujos kartos insulino gamybą
skatinančios medžiagos gerokai pagreitina procesą,
sumažina pieno rūgšties kaupimąsi, greitai prisotina
raumenis kreatinu ir svarbiausiomis maistingosiomis
medžiagomis, reikalingomis augti. Visa tai dar labiau
sustiprinama, pridėjus medžiagų pasisavinimą
gerinantį kompleksą. Jis užtikrina, kad ANIMAL
PUMP esančios medžiagos bus visiškai pasisavintos
ir pateks į raumenis, kur ir bus panaudojamos.
Raumenų „pumpavimas“ yra neatsiejama
jų augimo dalis. Tai – tarsi kultūrizmo šerdis,
suteikianti prasmę monotoniškoms treniruotėms
ir maitinanti išsekusias raumenines skaidulas. Be
raumenų „užpumpavimo“ toli nenueisi. Pažabok šią
jėgą ir tau visos durys atviros. Jei nori „išsipūsti“ per
rekordiškai trumpą laiką, išbandyk ANIMAL PUMP!

VARTOJIMAS
1 pakelis per dieną. Treniruočių dienomis 0,5 val. prieš treniruotę, geriausiai
nieko nevalgius. Ne treniruočių dienomis 1 pakelis ryte, kai tuščias skrandis.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

Energinis kompleksas yra raudonoje
kapsulėje. Galite negerti, jei jums tai
nebūtina ar nežinote, kas tai yra.

VARTOJIMAS
Profesionalus sportas: 2 pakeliai kasdien, 3 savaites. Paskui 1
savaitės pertrauka. Tada vėl kartojamas ciklas, kol pasiekiamas
norimas rezultatas. Vartojamas nieko nevalgius. Rengiantis
varžyboms vartojamas su „Animal Nitro“. Laikantis labai griežtos
dietos vartojamas dar ir „Animal Pak“.

Vairuojant automobilį ir siekiant neužmigti
(tolimųjų reisų vairuotojai): 1 pakelis pavakarį. Jei
reikia, praėjus 6 val. galima išgerti dar vieną pakelį. Per
parą nevartoti daugiau nei 2 pakelius.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės
į „Maisto sportui“ konsultantus.

Mėgėjiška riebalinės masės mažinimo treniruotė: 1
pakelis per dieną. Treniruočių dienomis – 1 pakelis 1 val. prieš
treniruotę, ne treniruočių dienomis – ryte tik atsikėlus. Gerti kuo
daugiau mineralinio vandens.
Produktas veikia tik laikantis specialios mitybos programos ir specifinio
treniruočių plano.
Draudžiama vartoti iki 18 metų.
Kai kurios sporto organizacijos ir federacijos gali drausti vartoti šį produktą,
todėl prieš vartojant reikia išsiaiškinti dėl preparato legalumo.
Nevartokite, jei sergate hipertonija (aukštas kraujo spaudimas) ar širdies
ligomis, jei įtariate, kad galite jomis sirgti.

ANIMAL
CUTS
Žvėriškas riebalų degintojas

Jūs jau ne naujokas ir nebegalvojate, kad
kilnodamas svarmenis ir degindamas riebalus galite
„išsiryškinti“, jūs žinote: tik bėgimas, stepas, plaukimas ar
dviračio minimas jums gali pagelbėti. Tačiau tai yra sunku.
Jūs jau ir taip laikotės baltyminės dietos, o dar 40 minučių
treniruočių... Silpna, nuobodu, nebėra motyvacijos... Kas
nežino šio jausmo?! Tačiau yra išeitis – pakelis ANIMAL CUTS
ir 40 minučių vadinamojo „kardio“, 5 setai po 25 pritūpimus
ar 20 spaudimų – viskas prabėga nepastebimai. ANIMAL
CUTS – jėga!
Nesuklyskite, ANIMAL CUTS yra visiškai kitoks,
neprimena nieko, ką bandėte. Kitaip nei daugelis tradicinių
riebalų „degintojų“, ANIMAL CUTS yra daugiau nei
temperatūrą keliantis produktas. Tai vienintelė visapusiška
ir visiškai baigta formulė rinkoje. Pažvelkite į bet kokio
produkto, skirto riebalams deginti, sudėtį. Turbūt čia rasite
synefrino, kofeino, galbūt aspirino darinių, dar kokių nors
sudedamųjų dalių. Tai bus tik termogeninis produktas
ir niekas daugiau. Beveik 95 proc. visų produktų, skirtų
riebalams deginti, taiko šią formulę.
Tačiau ji gali būti veiksminga toli gražu ne
kiekvienam. Galbūt netgi dabar jūs kai ką vartojate – prieš
treniruotę geriate daug kavos ir gazuoto vandens, aspirino.
Jei taip elgiatės dažnai, organizmo jautrumas šioms
medžiagoms mažėja.
Atletams gali būti sunku pakelti termogenezę. Jūsų
organizmui galbūt nelengva atpalaiduoti riebalų sankaupas.
O gal jūsų skydliaukė dirba vangiai (skydliaukės hormonai
tiesiogiai susiję su medžiagų apykaita). Galbūt esate
atsparus insulinui – todėl ypač sunku sudeginti riebalus.
Pakenkta neurotransmiterių funkcija taip pat gali apsunkinti
gyvenimą – skatinti persivalgyti. Galbūt jūsų bėda – ne
riebalų perteklius, o poodinio vandens sankaupos.
Juk atletai privalo įveikti daugybę sunkumų, kad
raumenų reljefas gerai matytųsi. Taigi, jei įprasti riebalus
deginantys produktai nebuvo jums tinkami, dabar veikiausiai
žinote kodėl. Tikriausiai vartojote ne pagal savo poreikius.
ANIMAL CUTS viskas apskaičiuota. Kiekviename
pakelyje yra daugiau nei 28 sudedamosios medžiagos. 21
dieną jūs gausite 7400 mg grynos riebalus naikinančios
jėgos. ANIMAL CUTS sudaro devyni įvairūs komponentai: (1)
termogeninis kompleksas; (2) lipotropinis kompleksas; (3)
medžiagų apykaitą spartinantis kompleksas; (4) diuretinis
kompleksas; (5) tiroidinis kompleksas; (6) ląstelių jautrumo
insulinui potenciatoriai; (7) nukleotidų reguliatoriai; (8)
neurotransmiterių reguliatoriai; (9) specialus Animal Cuts
Complex™.

PAKUOTĖJE: 42 pakeliai.

MAISTINĖ VERTĖ (1 pakelyje):
TTermogeninio komplekso
750mg
(Bevandenis kofeinas, kolamedžio riešutas, guarana,
paragvajinis bugienis, aviečių ketonai, coleus forskohlli,
evodiaminas).
Metabolinio komplekso
750mg
(Žalios arbatos ekstraktas (98% polifenolių/45% EGCG),
ulongo arbatos ekstraktas (50% polifenolių), juodosios
arbatos ekstraktas (60% polifenolių), kavos pupelių ekstraktas (50% polifenolių), baltosios arbatos ekstraktas
(90% polifenolių)).
Skydliaukės kompleksas
350mg
(L-Tirozinas, alyvmedžių lapų ekstraktas (15% oleuropeinas), madagaskarinis miramedis (2.5% guggulsteronų)).
Diuretiko kompleksas
800mg
(Kiaulpienės šaknis (taraksolis, tarakserolis), meškauogių
lapai, hortenzijos šaknis, dantytoji varnarūtė, kadagio
uogos, saliero sėklos).
Nootropic (smegenų veikolos) komplekas
500mg
Dimetil-amino-etanolis (DMAE), mėlynžiedė taškuonė
(saponinai bakopasides A&B, beta feniltilaminas (PEA)),
teofilino nikotinatas, huperzinas A.
Kortizolio slopinimo komplekas
300mg
Indiško ženšenio ekstraktas (1.5% su anolidais),
radiolė, fosfotideSerinas (SerinAid), magnolijos žievės
ekstraktas.
Cholecistokinino (ССK) slopinimo kompleksas 300mg
Brazilinis širdamedis, kaktusas Hudija, kininės simondsijos sėklos ekstraktas (simondsija).
Bio-pasiekiamumo komplekas
500mg
Imbiero šaknis, aitrioji paprika, greipfrutas (6,7dihidroksibergamonas), kvercetinas, naringinas, juodojo
pipiro ekstraktas.
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS:
Želatina, dimetil-amino-etanolis (DMAE), kiaulpienės milteliai,
meškauogių milteliai, žalios arbatos ekstraktas, ulongo arbatos
ekstraktas, brazilinis širdamedis, L-tirozinas, indiško ženšenio
ekstraktas, imbiero šaknis, bevandenis kofeinas, guaranos
milteliai, paragvajinio bugienio lapai, aitriosios paprikos milteliai,
juodosios arbatos ekstraktas, radiolė, kavos pupelių ekstraktas,
greipfruto milteliai, alyvmedžių lapų ekstraktas, madagaskarinio
miramedžio ekstrakras, mėlynžiedės taškuonės milteliai, beta feniltilaminas (PEA), teofilino nikotinatas, hortenzijos šaknis, dantytoji varnarūtė, kadagio lapai, saliero sėklos, kvercetinas, naringinas
, avietės ketonai, coleus forskohlii, fosfatidilserinas, evodiaminas,
magnolijos ekstraktas, kaktuso hudija ekstraktas, kininės simondsijos ekstraktas, juodojo pipiro ekstraktas, huperzinas A, lipnumą
reguliuojančios medžiagos dikalcio fosfatas ir mikrokristalinė
celiuliozė, magnio stearatas, stearino rūgštis, dažikliai titano dioksidas, briliantinis mėlynasis FCF, alura raudonasis AC, saulėlydžio
geltonasis FCF, eritrozinas ir tartrazinas..

Kaip termogeninis, ANIMAL CUTS
yra pats stipriausias produktas rinkoje. ANIMAL
CUTS turi veiksmingiausių temperatūrą keliančių
medžiagų: octopamino, tiramino, L-treonino, PEA,
karčiųjų apelsinų ekstrakto (synefrinas) ir visiškai
naujos medžiagos – iš žaliosios arbatos ekstrakto
gaunamo standartizuoto epigalokatechino
galato (EGCG). ANIMAL CUTS esančios medžiagos
padidina termogenezę ir substratus panaudoja
riebalams deginti. Vadinasi, ANIMAL CUTS
sudarytas taip, kad skatintų riebalines ląsteles naudoti kaip kurą ir išsaugotų liesą raumens audinį.
Lipotropinės medžiagos priverčia iš kepenų išlaisvinti riebalines rūgštis, kad jos būtų sunaudojamos
energijai gaminti. Be to, užtikrinama, kad riebalų metabolizmas būtų veiksmingas. ANIMAL CUTS esančios
lipotropinės medžiagos – cholino citratas, betaino hidrochloridas ir inozitolio monofosfatas – patenkins net
ir reikliausio atleto poreikius.
Iš guaranų gaunamas standartizuotas kofeinas, sinergetiškai veikia su žaliąja arbata ir greitina bazinę
organizmo medžiagų apykaitą. Karnitinas labai vertingas pagalbininkas pernešti riebiąsias rūgštis į ląstelių
mitochondrijas energijai gaminti.
Jei kūnas atrodo minkštas ir išbrinkęs, nes turi prikaupęs poodinio vandens, o jį reikia pašalinti, nieko
nerasite geriau nei ANIMAL CUTS. 750 mg aktyvių diuretinių medžiagų, tarp jų – kiaulpienių šaknys ir miltinės
meškauogės, esančių ANIMAL CUTS, jums suteiks atletišką išvaizdą. Daugelis šlapimą varančių papildų
kartu su vandeniu pašalina pagrindinius mikroelementus, taip pat ir kalį. Tada raumenys praranda apimtis ir
atrodo subliūškę. Štai kodėl atletai privalo vartoti didesnes kalio dozes. ANIMAL CUTS esantis kalis apsaugo
raumenis.
Ilgai dietos besilaikantys atletai rizikuoja pabloginti skydliaukės funkciją. Mažesnis kalorijų kiekis,
stresas, intensyvios treniruotės sulėtina skydliaukės hormonų funkciją, o visa tai turi įtakos medžiagų apykaitai
ir lipolizei. Dėl tokios organizmo būklės sulėtėja skydliaukės hormono T4 virsmas kitu hormonu – T3. Šis yra
penkis kartus biologiškai aktyvesnis už T4 ir labai svarbus medžiagų apykaitai. Kai dieta tampa nebeveiksminga
ir progresas sulėtėja, viso to kaltininkas dažniausiai būna skydliaukė. ANIMAL CUTS turi unikalų kompleksą,
kad būtų padidinta tiroksino (T4) ir trijoditironino (T3) gamyba. Taigi užtikrinama, kad medžiagų apykaita bus
sklandi.
Insulinas, anabolinis hormonas, ypač svarbus mažinant svorį. Dėl atsparumo insulinui gali tapti
sunku deginti riebalus, nes padidėjęs insulino lygis skatina organizmą juos kaupti. Papildas turi spręsti šią
problemą. ANIMAL CUTS esantys patentuoti ląstelių jautrumo insulinui stiprikliai užtikrina, kad organizmas
vartos insuliną veiksmingai. Kai insulino ir cukraus lygis kraujyje stabilus, organizmas gali geriausiai mažinti
riebalų atsargas.
Be to, ANIMAL CUTS turi tris papildomus komponentus. Jie sukurti, kad organizmas tinkamai mažintų
riebalus. Nukleotidai ir neurotrasmiteriai padeda palaikyti aukštą energijos lygį, užtikrina, kad smegenys
gerai funkcionuotų. Jungdamasi su specialiuoju ANIMAL CUTS kompleksu, ši medžiagų kombinacija slopina
apetitą – taigi nepersivalgoma, mažina saldumynų potraukį, padidina angliavandenių metabolizmą.
Visa tai pasižymi ANIMAL CUTS. Viena skardinė, 42 pakeliai. Jei rengiatės varžyboms, jos pakaks
vienam mėnesiui. Jei treniruojatės mėgėjiškai – 42 dienoms. Tai viskas, ko jums reikia, kad per varžybas
būtumėte puikiausios formos.
Šį produktą gali išbandyti žaidybinių sporto šakų atletai – vienas pakelis prieš varžybas, ir jūsų
energija, koordinacija, reakcija bus visai kitokia.
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VARTOJIMAS
1 pakelis kasdien, 3 savaitės. Treniruočių dienomis – 0,5 val. prieš treniruotę. Ne treniruočių dienomis –
tarp valgymų, kai tuščias skrandis. Pavartojus 3 savaites, daryti 1 savaitės pertrauką. Veiksmingumas
didesnis vartojant ir „Animal Pak“.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

PAKUOTĖJE: 21 pakelis.

Draudžiama vartoti iki 18 metų.
Kai kurios sporto organizacijos ir federacijos
gali drausti vartoti šį produktą, todėl prieš
vartojant reikia viską išsiaiškinti.
Neviršyti rekomenduojamo kiekio. Produktas
veikia tik laikantis specialios mitybos
programos ir specifinio treniruočių plano.

MAISTINĖ VERTĖ (1 pakelyje):
Vitamino C (askorbo rūgšties)
100 mg (166 % RPN)
Vitamino B6 (piridoksinas HCI) 10,5 mg (525 % RPN)
Magnio (oksidas)
450 mg (113 % RPN)
Cinko (oksidas)
30 mg (200 % RPN)
Chromo (pikolinatas)
100 µg (83 % RPN)
Ilgalapių virilių ekstrakto kompleksas 250 mg
Sėjamųjų avižų ekstrakto
250 mg
Tribulus terestris ekstrakto komplekso 500 mg
Niežulinių aksompupių ekstrakto
250 mg
Alfa glicerilfosforilcholino
50 mg
Arginino alfa ketogularato ir
arginino ketoisokaproato
750 mg
Kalcio D-glukarato
100 mg
Dindolinmetano
100 mg
Β-sitosterolio
250 mg
Gulsčiųjų serenojų ekstrakto
200 mg
Afrikinių slyvų
50 mg
Acetil L-karnitino ir fosfatidilserino
300 mg
Lizofosfatildicholino
50 mg
Tikrųjų margainių ekstrakto
200 mg
SUDĖTIS:

ANIMAL
STAK

askorbo rūgštis, piridoksinas hidrochloridas, magnio
oksidas, cinko oksidas, chromo pikolinatas, ilgalapių virilių
ekstraktas, sėjamųjų avižų ekstraktas, tribulus ekstraktas,
niežulinių aksompupių ekstraktas, alfa glicerilfosforilcholino,
arginino alfa-ketogularato ir arginino ketoisokaproatas,
kalcio D-glukonatas, dindolinmetanas, β-sitosterolis,
gulsčiųjų serenojų ekstraktas, afrikinių slyvų ekstraktas, acetil
L-karnitinas ir fosfatildiserinas, lizofosfatildicholinas, tikrųjų
margainių ekstraktas, želatina, dikalcio fosfatas, išrūgos,
lecitinas, stearino rūgštis ir magnio stearatas, stabilizatoriai,
mikrokristalinė celiuliozė ir titano dioksidas, dažikliai.

Žvėriškas testosterono skatintojas
Esi rimtas sunkiaatletis, tad svajoji būti dar stipresnis. O kas gi to netrokšta? Todėl ieškai bet kokios galimybės, įtemptai
treniruojiesi ir tinkamai maitiniesi. Tačiau to nepakanka. Norisi daugiau. Pagerinęs organizme natūraliai gaminamų anabolinių
hormonų, tokių kaip testosteronas (vyriškasis hormonas) ir augimo hormonas, lygius, pastebėsi, kad kur kas lengviau pasiekti trokštamų
rezultatų. Todėl ir buvo sukurtas ANIMAL STAK – natūraliai gerinantis testosterono ir augimo hormono funkcijas produktas.
Kai kalbama apie hormono lygio kėlimą, galvoje reikia turėti keletą dalykų: pirma, būtina įsitikinti, kad hormono lygis nėra
žemas – prasta mityba, per daug intensyvios treniruotės gali lemti žemą testosterono lygį; antra, reikia sumažinti anabolinių hormonų,
tokių kaip testosteronas, virsmą kitais hormonais (estrogenais, dehidrotestosteronu (DHT); ir trečia, pravartu įsitikinti, kad „laisvojo“
testosterono ir „bendrojo“ testosterono santykis yra optimalus.
Žinant šiuos virsmus, galima išnaudoti tikrąjį savo organizmo potencialą. Kompanija „Universal Nutrition“ atsižvelgė į šias tris
sąlygas ir sukūrė natūralų testosterono gamybos paketą – ANIMAL STAK. Jo sudedamosios dalys natūraliai padeda išvengti hormonų
virsmo į estrogenus ir dehidrotestosteroną (DHT). Taip pat yra medžiagos, didinančios testosterono lygį. Tačiau bene svarbiausias
elementas – „laisvojo“ ir „bendrojo“ testosterono lygio santykio optimizavimas.
Vyro organizmas gamina vidutiniškai nuo 300 iki 1000 ng/dl „bendrojo“ testosterono. Problema ta, kad „bendrasis“
testosteronas visiškai neparodo, kiek organizme yra naudingo, t. y. „laisvojo“ testosterono. Kitaip tariant, net ir tada, kai testosterono
lygis aukštas, negalite pasinaudoti visais jo teikiamais privalumais.
Taip yra todėl, kad didžioji testosterono dalis susieta su specifiniu organizmo baltymu (SHBG ). Tad būtina žinoti „laisvojo“
testosterono lygį. „Laisvasis“ testosteronas – vyriško hormono forma, „atsakinga“, kad atletai pasiektų puikių rezultatų.
Nors ir koks naudingas būtų, „laisvojo“ testosterono organizme aptinkama labai mažai. Tik menka „bendrojo“ testosterono
dalis (mažiau nei 2 proc.) yra „laisvos“ arba, kitaip sakant, aktyvios formos. Pagalvokite, net ir tada, kai jūsų organizmas gamina
700 ng/dl bendrojo testosterono, tik 14 ng/dl ar net mažiau yra „laisvasis“. Kai „prisiriša“ prie androgeninių receptorių, jis gali būti
labai veiksmingas. Tad, didinant „bendrojo“ testosterono kiekį (tai gali „Tribulus Terestris“ papildai), svarbiausia – padidinti „laisvojo“
testosterono lygį (to dažnai negali tokie papildai).
Taigi, ieškodami papildomų būdų išnaudoti savo organizmo anabolinių hormonų potencialą, pirmiausia išbandykite ANIMAL
STAK. Ir visai nesvarbu – turite žemą, vidutinį ar aukštą testosterono lygį, ANIMAL STAK padės panaudoti tuos 98 proc. beverčio
testosterono, tad veiksmingai galėsite išnaudoti savo galimybes – galimybes augti!
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ANIMAL
M-STAK

Kad šis natūralus kompleksas būtų dar veiksmingesnis, buvo
panaudotas Ajuga Turkestanica augalo ekstraktas (patentuota, visame
pasaulyje gerai žinoma medžiaga, gaminama Uzbekistano augalinių medžiagų
universitete). Ajuga Turkestanica turi stipriai veikiančio fitosteroidinio
ekstrakto – turkesterono. Jis efektyviai gerina baltymų sintezę. Komplekse
esantis beta sitosterolis, pats turėdamas anabolinį potencialą, veikia kaip
kortizolio blokatorius ir imuninę sistemą stiprinanti medžiaga.
M-STAK yra stiprų antikatabolinį poveikį turinčių aminorūgščių
Žvėriškas anabolinių procesų skatintojas
mišinio. Su pažangesnėmis leucino ir kitų išsišakojusios grandinės
aminorūgščių (BCAA) formomis šios aminorūgštys ląsteliniu lygiu tiesiogiai
Visi, ir naujokai, ir veteranai, tai esame išgyvenę. Mums pažįstamas šis
stimuliuoja baltymų sintezę. Iš esmės šios aminorūgštys veikia kaip jungiklis –
beviltiškumo jausmas – rodos, laikas sustojo, treniruotės, kad ir kiek išlietum
valdo raumenų augimo procesus ir leidžia paspartinti raumenų anabolizmą
prakaito, visiškai nenaudingos. Svoris neauga, nors per dieną sukerti 5 pakelius
pasibaigus treniruotei.
varškės, 20 kiaušinių baltymus, kilogramą ryžių... Tas sindromas persekiojo
„Universal Nutrition“ šiame komplekse naudojo esminius
visus. Stengdamiesi pajudėti į priekį, mes išbandėme beveik viską.
„anabolinius adaptogenus“, tokius kaip musli (lipikinis smidras), muira puama
Tiems, kurie atsidavę šiam sportui, tokie dažni nusivylimo periodai –
(Ptychopetalum uncinatum blizgusis geismis), rhodiola rosea (rausvoji
jau praeityje! Nesėkmių dienas padės pamiršti naujas ANIMAL M-STAK. Jis
rodiolė, aukso šaknis ) ir kudzu (Pueraria montana kalninės puerarijos)
daug veiksmingesnis nei bet kada, skirtas nugalėti sąstingį ir sukelti naują
ekstraktą. Įrodyta, kad veikdamos kartu šios žolelės gali padidinti treniruočių
raumenų hipertrofijos bangą. Sukurtame pagal senąją M-Stak formulę
veiksmingumą, pagerinti ištvermę, sumažinti katabolinį streso atsaką ir protinį
naujajame M-STAK buvo panaudoti veiksmingiausi pirmtako komponentai.
nuovargį, palaikyti sveiką libido ir sustiprinti imuninės sistemos funkcijas. Tai
M-STAK buvo kuriamas natūralių anabolinių augalinių medžiagų
yra esminiai veiksniai.
pagrindu. Šios medžiagos imituoja anabolinių steroidų poveikį, bet neturi
Be to, M-STAK skatina daugiau gaminti insulino. Tokios medžiagos
jokio šalutinio, sveikatai kenksmingo poveikio. Remiantis tyrimų, atliktų su
kaip K-R-ALA ir CinnulinPF™ organizmui padės veiksmingai išnaudoti
Rytų Europos (Rusijos, Uzbekistano profesionalūs sportininkai vartojo šias
anabolinį insulino poveikį. Vadinasi, geriau bus naudojamas glikogenas,
medžiagas rengdamiesi 1980 m. olimpiadai) atletais, išvadomis, ilgą laiką
padidės raumenų ląstelių tūris, ir treniruojantis jų forma bus nepriekaištinga.
buvo skelbiama, kad šios anabolinės medžiagos skatina neįtikinamai stiprų
Ir dar viena puiki M-STAK savybė – papildas turi veiklų energinį mišinį.
liesos raumeninės masės augimą. Naujasis M-STAK sudarytas iš reikiamų
Jis susideda iš natūralių stimuliatorių – metilksantino ir evodiamino, sukurtų
dozių veiksmingiausių anabolinių junginių, kad anabolinis potencialas būtų
tam, kad jus tarsi pastūmėtų per sunkiausias ir varginamas treniruotes. Šis
dar galingesnis.
papildomas kompleksas lengvai atpažįstamas, nes yra raudonos spalvos
Svarbiausios anabolinės medžiagos – beta ecdysteronas ir
kapsulėmis. Vartojant jas prieš treniruotę, rezultatas būna itin veiksmingas.
methoxyisoflavonas. Jos dalyvauja pagrindiniuose anabolizmo procesuose,
Be to, M-STAK esantis M-Factor transportavimo kompleksas užtikrina,
palaiko teigiamą azoto balansą, skatina aminorūgščių, baltymų,
kad visos veiksmingosios medžiagos kuo geriausiai atliks savo užduotį.
angliavandenių ir riebiųjų rūgščių pasisavinimą. Tai bene pagrindiniai
Imbiero šaknų ekstraktas jungiasi su ypač veiksmingai absorbciją skatinančiais
raumenų augimo mechanizmai ir juos sužadina M-STAK
M-STAK. Svarbiausia, kad
bergamotinu ir bioperinu, tad visa gausybė augimo faktorių, esančių M-STAK,
nėra jokios hormoninės manipuliacijos.
savo darbą atliks užtikrintai.
Vartojant M-STAK į organizmą patenka
gausybė anabolinių maistingųjų medžiagų,
todėl raumenų augimo signalai priverčiami
Maistinė ir energinė vertė (1 pakelyje):
RPN %
dirbti visu pajėgumu. Kadangi buvo tiksliai
Natūralių flavonų/steronų kompleksas
750 mg
apskaičiuotos geriausios sterinų dozės,
(beta ekdisteronas, 5-metyl-7-metoksizoflavonas,
anabolinis aminorūgščių mišinys ir veiksmingi
lūpažiedžių ekstraktas, beta sitosterolis)
anaboliniai adaptogenai, šis maisto papildas
Antikatabolinis amino rūgščių kompleksas 3000 mg
(L-leucinas, leucino alfa-ketogutaratas,
PAKUOTĖJE: 21 pakelis.
puikiai pasisavinamas. ANIMAL M-STAK –
leucino etil esteris, L-izoleucinas, L-valinas,
tobulas anabolinį ir nehormoninį poveikį
L-taurinas, acetil L-karnitinas)
turintis maisto papildas. Vartojant ANIMAL
Anabolinis adaptogenų kompleksas
1000 mg
(paprastasis geismis, skiautėtųjų puerarijų
M-STAK būtina vartoti daug vitamino B
ekstarktas, safed musli, rožinių rodiolų ekstarktas)
turinčius produktus. Tai – idealus pasirinkimas.
Insulino sinerginis kompleksas
500 mg
Jei trokštate, kad kas nors pagelbėtų,
(4 hidroksiizoleucinas, puošniosiji rausva,
inulino PF, K-R-alfa lipoinė rūgštis)
kai dieta nebegali padėti – ANIMAL M-STAK
M faktoriaus kompleksas
500 mg
kaip tik jums!
(imbiero šaknies ekstraktas,
Dėmesio! Jokia sporto farmakologija
6,7 dihidroksibergmotinas, bioperinas)
Energijos kompleksas
500 mg
negali kompensuoti netinkamos dietos ir blogai
(kolos riešuto ekstraktas, guaranos ekstraktas,
organizuoto treniruočių ir poilsio režimo.
užragės ekstraktas, evodiaminas)
SUDĖTIS:
5-metyl-7-metoksizoflavonas, beta ekdisteronas,
lūpažiedžių ekstraktas, beta sitosterolis, L-leucinas, leucino
alfa-ketogutaratas, leucino etil esteris, L-izoleucinas,
L-valinas, L-taurinas, acetil L-karnitinas, paprastasis geismis,
skiautėtųjų puerarijų ekstarktas, safed musli, rožinių
rodiolų ekstarktas, 4 hidroksiizoleucinas, puošniosiji
rausva, inulino PF, K-R-alfa lipoinė rūgštis, imbiero šaknies
ekstraktas, 6,7dihidroksibergmotinas, bioperinas, kolos
riešuto ekstraktas, guaranos ekstraktas, užragės ekstraktas,
evodiaminas, vaistinė ožragė, cianotis vaga ekstraktas,
paprastojo šviedriaus vaisiaus ekstraktas, greipfrutų
ekstraktas, cinamono šaknies ekstraktas, želatina, kalcio
difosfatas, išrūgos, lipnumą reguliuojančios medžiagos
mikrokristalinė celiuliozė, stearino rūgštis ir magnio stearatas, dažikliai titano dioksidas, brilijantini mėlynasis FCF ir
alura raudonasis AC.

VARTOJIMAS
1 pakelis kasdien, 3 savaites. Treniruočių dienomis – 45 min. prieš
treniruotę. Ne treniruočių dienomis – ryte arba vidurdienį. Pavartojus
3 savaites, daryti 1 savaitės pertrauką. Ciklų skaičius neribojamas.
Veiksmingumas didesnis vartojant ir „Animal Pak“.

Draudžiama vartoti iki 18 metų.
PASTABA: kai kurios sporto organizacijos ir
federacijos gali drausti vartoti šį produktą, todėl
prieš vartojant reikia išsiaiškinti dėl preparato
vartojimo legalumo.

Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.
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AMINO
TECH

PAKUOTĖJE: 375 tabletės.

Aminorūgščių kompleksas
AMINO TECH – sporto biochemijos ir farmakologijos mokslo
bendradarbiavimo puikiausias rezultatas. Tai – kaip ANIMAL PAK tarp
aminorūgščių. Šis kompleksas – rinkinys aminorūgščių, išgaunamų iš
5 skirtingų šaltinių: hidrolizės būdu pagaminto laktalbumino (išrūgų),
sojų baltymo izoliato, išrūgų baltymo koncentrato, kalcio fosfato
(pieno baltymo ), ir jų veikimą sinergetiškai skatinančių maistinių
medžiagų (užtikrinančių veiksmingumą). Kokią naudą iš to gausite?
Toks lėtai išsiskiriantis į kraują aminorūgščių derinys aprūpins
visas jūsų organizmo sistemas reikalingu aminorūgščių kiekiu visą
parą, tad nebus baltymų „bado“ – jį jaučiate, kai vartojate greitai
pasisavinamas aminorūgštis (jos užtikrina anabolinį šuolį, bet negali
jo išlaikyti ilgiau). Unikali technologija (Unisyc) ir moksliškai sukurta
kompozicija užtikrina būtent tokį šio komplekso veikimą.

Amino
rūgštys
Aminorūgštys – baltymų sudedamoji dalis. Aminorūgščių molekulės tarpusavyje jungiasi
ir sudaro grandinines struktūras (peptidus), tai suteikia įvairių rūšių – kaulų, plaukų arba nagų –
baltymams specifines savybes. Aminorūgštys – pagrindinis baltymų sintezės komponentas.
Baltymų sintezė labai svarbi gyvybei, nes ląstelės žūsta ir turi būti pakeičiamos naujomis.
Iš 24 žinomų aminorūgščių, kurios sudaro tūkstančius įvairių baltymų kombinacijų,
aštuonios laikomos nepakeičiamomis – leucinas, izoleucinas, valinas, metioninas, treoninas,
lizinas, fenilalaninas ir triptofanas. Visų tam tikromis proporcijomis turi būti racione, nes žmogaus
organizmas pats jų nepasigamina ir turi gauti su maistu. Jei nors vienos nėra arba trūksta,
baltymų sintezė susilpnėja arba sustoja. Tai ypač svarbu sportininkams – padidinti raumenų
apimčių tiesiog neįmanoma trūkstant aminorūgščių. Jos labai svarbios vegetarams, nes jie su
augaliniu maistu negauna visų reikalingų aminorūgščių. Specialistai išsiaiškino, kad teigiamai
veikia ir atskiros aminorūgštys – „degina“ riebalus, gydo nuplikimą, impotenciją, atpalaiduoja
esant stresinėms situacijoms ir kt. Kai kurių aminorūgščių, pavyzdžiui, arginino, organizmas
negali pakankamai pasigaminti, jos laikomos pusiau nepakeičiamomis.
Aminorūgščių kompleksus sportininkai vartoja norėdami greičiau atsigauti po treniruotės
(superkompensacija). Indeksas (pvz., Amino 2700) nurodo ne tik aminorūgščių koncentraciją
porcijoje (2,7 g), bet ir per kokį laiką jos bus pasisavinamos, tai ypač svarbu vadinamuoju
„potreniruotinio anabolinio lango periodu“. Mokslininkai nustatė, kad iškart po treniruotės
aminorūgštis užgeriant 7 procentų gliukozės tirpalu (pvz., 1 valgomasis šaukštas gliukozės (14
g) ištirpinama 200 ml vandens ir šiuo tirpalu užgeriamos aminorūgštys), anabolizmo lygis gali
pakilti 400 proc. ir išsilaikyti 2 valandas. Juk šito ir siekia atletai!
Jei vartojama aminorūgščių, pagerėja ne tik raumenų masė. Jos skatina smegenis geriau
dirbti, padeda greičiau gyti žaizdoms, gerina plaukų ir nagų būklę.
Per daug aminorūgščių neturėtų vartoti paaugliai (jiems tinkamesni išrūgų baltymai),
vyresni nei 60 metų žmonės – apsunkinama inkstų ir kepenų veikla.
„Universal“ kompanija gamina tik aukščiausios kokybės aminorūgštis, nes naudoja
pačias geriausias žaliavas. Jokių bulvių, jokių sojų, jokių kviečių aminorūgščių – tik išrūgų, pieno
ir kiaušinio baltymai, tai yra gero baltymo etalonas.
Jei siekiate geriausių rezultatų, visada pasitarkite su „Maisto sportui“ papildų
konsultantais.
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VARTOJIMAS
1–4 tabletės tris kartus per dieną prieš valgant.
Treniruočių dienomis: 1–2 tabletės ryte, 1–2 1 val.
prieš treniruotę, 1–2 (būtinai susmulkinti) iškart
po jos ir iki 5 tablečių prieš miegą – taip vartojant
rezultatas būna geriausias. Ne treniruočių
dienomis: 2–3 tabletės ryte, 2–3 – prieš pietaujant
ir 2–3 – prieš miegą.
Tabletes (galima jas perskelti į kelias dalis) būtina
gerti su dideliu kiekiu vandens. Tie, kuriems
sunku nuryti dideles tabletes, gali jas susmulkinti
kavamalėje ar sukramtyti – produkto savybės nuo
to nepasikeičia. Plakikliu plakant angliavandenių ir
baltymų kokteilį (pvz., „Gain Fast“), labai naudinga
įdėti 2–4 tabletes AMINO 3001.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto
sportui“ konsultantus.

Šis kompleksas veikia garantuotai, bet
nepamirškite vienos taisyklės: jokia sporto farmakologija
negali pataisyti netinkamo treniruočių ir poilsio režimo,
prastos mitybos.
Jei esate profesionalus atletas ar ilgai
treniruojatės – šis kompleksas būtent jums. Jei jūs
naujokas sporto salėje – rinkitės paprastesnį produktą,
nes jūsų organizmas dar nebus pasirengęs pajusti šio
komplekso efekto. Mūsų tikslas – greiti ir įspūdingi jūsų
rezultatai. Klauskite, ir mes jums patarsime, kaip vartoti
produktą, kad jis teiktų didžiausią naudą.

VARTOJIMAS
Jėgos sportas: Treniruočių dienomis 6 tabletės 1 val. prieš treniruotę
ir 6 tabletės iš karto po jos. Ne treniruočių dienomis 6 tabletės ryte tik
atsikėlus ir 6 tabletės likus 3 val. prieš miegą.
Žaidybinės sporto šakos: Paaugliai (14–18 m.) – jų treniruočių
krūviai labai dideli, o organizmas dar vystosi, tad reikia užtikrinti,
kad jis visiškai atsigautų po treniruotės – užkirsti kelią pažeidimams,
būdingiems tokiam fiziniam krūviui: 1 tabletė ryte, 1 prieš treniruotę,
1 iškart jai pasibaigus ir 3 tabletės prieš miegą. Suaugusieji (18 m. ir
vyresni): 3 tabletės ryte tik atsikėlus, 3 tabletės 1 val. prieš treniruotę ir
3 tabletės iškart po jos. Vartojama užgeriant angliavandenių gėrimu.

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (12 tablečių):
Kalorijų
48 kcal/201 kJ
Baltymų
12 g
Tiamino
2,5 mg
(167 % RPN)
Riboflavino
2,5 mg
(147 % RPN)
Niacino
20 mg
(100 % RPN)
Vitamino B6
4 mg
(200 % RPN)
Vitamino B2
12 µg
(200 % RPN)
Pantoteno rūgšties
15 mg
(150 % RPN)
Kalcio
838 mg
(84 % RPN)
Kalio
9 mg
(<1 % RPN)
L-karnitino
50 mg
Chromo chlorido
50 µg
Krekenų
325 mg
Adenozino trifosfato
75 mg
Piridoksino alfa ketoglutarato 5000 mg
Paraaminobenzoinės rūgšties
15 mg
Inozino
55 mg
Trimetilglicino
75 mg
Fosfatildicholino
45 mg
Virškinimo enzimų mišinys (papainas, bromelanas) 79 mg
Aminorūgščių sudėtis 100 g produkto:
*L-valino
4492 mg
*L-izoleucino
4252 mg
*L-leucino
6487 mg
*L-arginino
3203 mg
*L-metionino
2038 mg
*L-treonino
3422 mg
**L-histidino
2140 mg
*L-fenilalanino
3662 mg
*L-triptofano
910 mg
*L-lizino
7149 mg
L-glicino
2053 mg
L-alanino
2439 mg
L-cisteino
466 mg
L-asparto rūgšties
5518 mg
L-tirozino
4266 mg
L-serino
4564 mg
L-glutamino rūgšties
15470 mg
L-prolino
7287 mg

Aminorūgščių sudėtis 1 porcijoje (12 tablečių)
*L-valino
539,04 mg
*L-izoleucino
510,24 mg
*L-leucino
778,44 mg
*L-arginino
384,36 mg
*L-metionino
244,56 mg
*L-treonino
410,64 mg
**L-histidino
256,8 mg
*L-fenilalanino
439,44 mg
*L-triptofano
109,2 mg
*L-lizino
857,88 mg
L-glicino
246,36 mg
L-alanino
292,68 mg
L-cisteino
466 mg
L-asparto rūgšties
662,16 mg
L-tirozino
511,92 mg
L-serino
547,68 mg
L-glutamino rūgšties
1856,4 mg
L-prolino
874,44 mg
* nepakeičiamos aminorūgštys
** iš dalies pakeičiamos aminorūgštys
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS:
laktaalbuminas, kiaušinio albuminas, sojų baltymas, išrūgų
proteinas, kalcio fosfatas, kalcio sulfatas, kalio aspartatas,
niacinamidas, kalcio pantotenatas, magnio stearatas
ir stearino rūgštis, piridoksino hidrochloridas, tiamino
monofosfatas, cianokobalaminas, L-karnitinas, chromo
pikolinatas, krekenos, adenozino trifosfatas, piridoksino
alfa ketoglutaratas, nosiness, trimetylglicinas, fosfatildicholinas, paraaminobenzoinė rūgštis, papainas, bromelainas,
riboflavinas.

Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

AMINO 3001

Aminorūgščių formulė rimtiems sportininkams

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (1 tabletėje):
Kalorijų
12 kcal/50 kJ
Baltymų
3g
Vitamino B6
4,2 mg
(210 % RPN)
*L-valino
188 mg
*L-izoleucino
200 mg
*L-leucino
308 mg
*L-arginino
82 mg
*L-metionino
66 mg
*L-treonino
148 mg
**L-histidino
58 mg
*L-fenilalanino
94 mg
*L-triptofano
42 mg
*L-lizino
274 mg
L-glicino
63 mg
L-alanino
153 mg
L-cisteino
52 mg
L-asparto rūgšties
311 mg
L-tirozino
105 mg
L-serino
153 mg
L-glutamino rūgšties
512 mg
L-prolino
193 mg
L-karnitino
20 mg
Chromo chlorido
25 µg
* nepakeičiamos aminorūgštys
** iš dalies pakeičiamos aminorūgštys
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.

3001 mg aminorūgščių su peptidais
kiekvienoje
tabletėje.
Nepakeičiamos
išsišakojusios rūgštys: L-leucinas, L-izoleucinas
ir L-valinas – optimaliu 3:2:2 santykiu.
AMINO 3001 – aminorūgščių rinkos
lyderis, stulbinamas farmacijos mokslo
pasiekimas. Šis produktas yra aukščiausios
kokybės, itin veiksmingas ir turintis pilniausią
aminorūgščių formulę, kokia tik gali būti vienoje
tabletėje. AMINO 3001 organizmas pasisavina
visiškai (gryna peptidinė aminoforma).
Išgėrę 1 tabletę, gausite 3001mg
moksliškai subalansuotų, lėtai pasisavinamų
aminorūgščių kompleksą. Jūsų organizme
bus teigiamas azoto balansas ilgesnį paros
laiką (greitai pasisavinamos aminorūgštys
sukelia staigų anabolinį šuolį, bet negali jo
ilgiau išlaikyti). Taigi bus visos sąlygos kuo
sparčiau raumenims augti, laikantis dietos, pvz.,
rengiantis varžyboms, organizmas bus geriau
aprūpinamas aminorūgštimis.

SUDĖTIS:
išrūgų baltymo aminorūgštys, vitaminas B6
(piridoksino hidrochloridas), L-karnitinas, chromo
chloridas, margosios liucernos, magnio stearatas ir
stearino rūgštis.

PAKUOTĖJE: 160 tablečių arba 85 tabletės.
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MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (3 tabletėse):
Kalorijų
20 kcal/84 kJ
Baltymų
5g
Vitamino B6
15 mg (750 % RPN)
*L-valino (BCAA)
193,2 mg
*L-izoleucino (BCAA)
189,1 mg
*L-leucino (BCAA)
592,1 mg
**L-arginino
124,5 mg
*L-metionino
114,8 mg
*L-treonino
234,8 mg
**L-histidino
491,3 mg
*L-fenilalanino
73,5 mg
*L-triptofano
114,8 mg
*L-lizino
86,6 mg
L-glicino
105,6 mg
L-alanino
200,5 mg
L-cisteino
504,7 mg
L-asparto rūgšties
529,9 mg
L-tirozino
151,9 mg
L-glutamino rūgšties
834,4 mg
L-prolino
294,5 mg
Papaino
25 mg
(speciali augalinė medžiaga geriau virškinti baltymus).
* nepakeičiamos aminorūgštys
** iš dalies pakeičiamos aminorūgštys
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.

AMINO 1900
Aminorūgščių kompleksas

Amino rūgščių kompleksas, sudarytas iš trumposios grandinės (di ir tripeptidų)
ir laisvosios formos aminorūgščių. Todėl šios aminorūgštys pasisavinamos per gana
trumpą laiką, tai lemia didesnį anabolinį efektą, greičiau atsigauna išsekę raumenys.
AMINO 1900 labai svarbus teigiamam azoto balansui organizme išlaikyti. Azoto
balansas yra lemiamas veiksnys, kad raumenų masė didėtų. Vartodami šį kompleksą
būsite užtikrinti, kad varginama treniruotė nenuėjo perniek – greičiau užsiauginsite
raumenis, atgausite jėgas, per trumpesnį laiką pasieksite geresnių rezultatų.

SUDĖTIS:
išrūgų baltymas, margosios liucernos, kalcio difosfatas, piridoksino hidrochloridas, medžiagos stearino
rūgštis ir magnio stearatas.

PAKUOTĖJE: 325 tabletės arba 110 tablečių.

VARTOJIMAS
3–5 tabletės 3 kartus per dieną į tuščią skrandį. Treniruočių dienomis 3 tabletės ryte tik atsikėlus, 3–5 prieš
treniruotę ir 3–5 iškart jai pasibaigus. Veiksmingesnis vartojant su gliukozės ir kreatino tirpalu. Papildomą
porciją galima išgerti prieš miegą. Ne treniruočių dienomis 3–5 tabletės ryte, 3–5 tabletės prieš pietus ir
3–5 tabletės prieš miegą.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

100 % EGG
AMINO 1700
Kiaušinio albumino aminorūgštys

Aminorūgščių kompleksas, gaunamas tik iš kiaušinio
baltymo, be riebalų. Papildomai turi biotino (vitaminas
H arba B7 būtinas geriau pasisavinti kiaušinio baltymą).
Kiekviena porcija (2 tabletės) turi apie 3 gramus gryniausių
aminorūgščių.
Tai aukščiausios kokybės aminorūgščių kompleksas.
Jis tikrai gali tapti kokybės etalonu. Tinka visiems
siekiantiesiems greičiau atsigauti po treniruotės, be to, gali
padidėti raumenų masė, jėga, ištvermė.
Vartojant šį papildą, gali greičiau augti plaukai,
pagerėti nagų būklė. Tinka dirbantiesiems sunkų protinį ir
fizinį darbą – vartoti su angliavandenių kompleksais, gyjant
po operacijų – vartoti su cinku.

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (2 tabletėse):
Kalorijų
11 kcal/46 kJ
Baltymų
2,7 g
Biotino
60 µg (20 % RPN)
*L-valino
120 mg
*L-izoleucino
145 mg
*L-leucino
228 mg
**L-arginino
155 mg
*L-metionino
100 mg
*L-treonino
122 mg
**L-histidino
62 mg
*L-fenilalanino
158 mg
*L-triptofano
108 mg
*L-lizino
171 mg
L-glicino
93 mg
L-alanino
166 mg
L-cisteino
72 mg
L-asparto rūgšties
275 mg
L-tirozino
106 mg
L-serino
184 mg
L-glutamino rūgšties 352 mg
L-prolino
106 mg
* nepakeičiamos aminorūgštys
** iš dalies pakeičiamos aminorūgštys
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS:
kiaušinio baltymo albuminas, išrūgų proteinas, kalcio
sulfatas, magnio stearatas.

VARTOJIMAS
2–4 tabletės 3 kartus per dieną (6–12 tab.) prieš valgant. Treniruočių
dienomis: būtinai 1 val. prieš treniruotę ir po jos. Ne treniruočių dienomis:
ryte tik atsikėlus, prieš pietus ir einant miegoti. Vartojamas kiekis priklauso
nuo kūno masės, treniruočių dažnumo ir dietos.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.
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PAKUOTĖJE: 250 tablečių.

VARTOJIMAS
Sveriančiajam 100 kg – 10 kapsulių per dieną. Gerti
ryte tik atsikėlus ir iškart po treniruotės. Ne treniruočių
dienomis – 30 min. prieš pusryčius ir prieš miegą.
Rengiantis varžyboms (kūno daryba, tiek moterims
tiek vyrams) – 2–5 kapsulės kas 2 val. (priklausomai
nuo savo kūno svorio, mitybos ypatumų ir lyties).

Esant anemijai, imuniteto kritimui, širdies
raumens pervargimui: 3–8 kapsulės per dieną su
kitais tokiu atveju vartojamais priedais.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto
sportui“ konsultantus.

Nugaros raumenų atrofija (kinezioterapijos
užsiėmimai): 3–5 kapsulės likus 1,5 val. prieš
užsiėmimus ir prieš miegą.

PAKUOTĖJE: 500 kapsulių.

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (10 kapsulių):
Kalorijų
25 kcal/105 kJ
Baltymų
10 g
(20 % RPN)
Vitamino B6
40 mg (2000 % RPN)
*L-valino
520 mg
*L-izoleucino
427 mg
*L-leucino
742 mg
**L-arginino
282 mg
*L-metionino
230 mg
*L-treonino
298 mg
**L-histidino
213 mg
*L-fenilalanino
162 mg
*L-triptofano
94 mg
*L-lizino
1075 mg
L-glicino
154 mg
L-alanino
247 mg
L-cisteino
68 mg
L-asparto rūgšties
538 mg
L-tirozino
119 mg
L-serino
384 mg
L-glutamino rūgšties 1700 mg
L-prolino
794 mg
**L-ornitino 200 mg (iš dalies pakeičiama
aminorūgštis, dalyvauja susidarant augimo
hormonams).
* nepakeičiamos aminorūgštys
** iš dalies pakeičiamos aminorūgštys
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.

AMINO
1000

Amino rūgštys kapsulėse

Aminorūgščių kompleksas kapsulėmis.
Tai aukščiausios kokybės, peptidinės formos
(suskaidytos iki mažiausios aminograndinės, kartu
su išsišakojusios grandinės – BCAA aminorūgštimis)
aminorūgščių kompleksas. Tai garantuoja, kad visos
aminorūgštys bus pasisavintos greitai. Pagamintas
tik iš hidrolizės būdu išgaunamo išrūgų baltymo.
AMINO 1000 – kruopštaus mokslininkų
darbo rezultatas. Šis kompleksas subalansuotas
taip, kad visos medžiagos būtų pasisavintos.
Vadinasi, organizmas greičiau atsigaus, sparčiau
didės raumenų masė.
Bet tai tik vienas iš daugelio šių
aminorūgščių komplekso privalumų. Vartodami
AMINO 1000 lengvai galėsite apskaičiuotis
reikalingų aminorūgščių kiekį: 1 kapsulė – tai 1g
aminorūgščių komplekso. Taigi pagal savo kūno
svorį, treniruočių programą ir mitybos ypatumus
galėsite pasirinkti, kiek kapsulių gerti.

SUDĖTIS:
hidrolizuotas išrūgų proteinas, ornitino hidrochloridas, piridoksino hidrochloridas, želatina, magnio
stearatas ir stearino rūgštis.

AMINO 2700

Prailginto pasisavinimo aminorūgščių kompleksas
Aukštos kokybės ilgiau pasisavinamos
laisvos formos aminorūgštys su peptidais.
AMINO 2700 būtų galima pavadinti pagrindiniu
aminorūgščių kompleksu. Jo kokybę ir poveikį
patikrino laikas. Šios aminorūgštys lėtai išsiskiria
į kraują, todėl organizmas ilgiau aprūpinamas
reikiamu kiekiu pagrindinių baltymų.

VARTOJIMAS
Įprastas vartojimo būdas: treniruočių dienomis 2
tabletės 1 val. prieš treniruotę ir 2 tabletės iškart jai
pasibaigus. Geriausia vartoti su angliavandenių gėrimu.
Ne treniruočių dienomis 2 tabletės ryte ir 2 prieš miegą.
Veiksmingiausias vartojimo būdas: 1 tabletė kas
dvi valandas dienos bėgyje – garantuojama anabolinė
organizmo būsena per visą dieną.

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (4 tabletėse):
Kalorijų
32 kcal/126 kJ
Baltymų
8g
Natrio
10 mg
Vitamino B6
2 mg (100 % RPN)
*L-valino
371,11 mg
*L-izoleucino
453,04 mg
*L-leucino
814,51 mg
*L-arginino
274,44 mg
*L-metionino
169,87 mg
*L-treonino
313,56 mg
**L-histidino
193,99 mg
*L-fenilalanino
313,56 mg
*L-lizino
696,84 mg
L-glicino
135,03 mg
L-alanino
324,00 mg
L-cisteino
209,11 mg
L-asparto rūgšties
717,76 mg
L-tirozino
283,28 mg
L-serino
524,23 mg
L-glutamino rūgšties
1049,64 mg
L-prolino
529,64 mg
L-ornitino HCL
133,99 mg
* nepakeičiamos aminorūgštys
** iš dalies pakeičiamos aminorūgštys
RPN – rekomenduojama paros norma.
SUDĖTIS:
išrūgos, laktalbuminas, L-ornitino HCL, vitaminas B6,
magnio stearatas.

Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“
konsultantus.
PAKUOTĖJE: 120 tablečių, 350 arba 700 tablečių.
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GH
MAX

GRYNASIS KIEKIS : 180 tabl.

Natūralus jaunystės eliksyras

Tai dviejų aminorūgščių ir jų tarpusavio sąveiką
gerinančių natūralių priedų mišinys. GH MAX – visiškai
saugi alternatyva hormoniniams preparatams. Šis produktas
vyresniems žmonėms gali atstoti pakeičiamąją hormonų
terapiją, jis itin naudingas ir sportuojantiesiems.
Argininas ir ornitinas – dvi sinergetinės
aminorūgštys. Jos organizme skatina gamintis augimo
hormonui ir dalyvauja šlapalo pašalinimo cikle. Todėl jūs ne
tik gausite teigiamą hormoninį foną, bet ir būsite apsaugoti
nuo detoksikuojamojo šio produkto poveikio.
Vartojant šį produktą mažėja riebalinė masė ir didėja
raumeninė. Žinoma, būtina laikytis tinkamo treniruočių ir
mitybos plano. Treniruojantis išsiskiria azoto oksidas (NO), tai
skatina vazodiliaciją (smulkiųjų kapiliarų išsiplėtimą), todėl
jūs pajusite, kaip daug kraujo priteka į dirbančius raumenis. O kuo daugiau kraujo priteka, tuo
daugiau aminorūgščių ir deguonies gaunama. Be to, pašalinami medžiagų apykaitos nuodingi
likučiai.
Argininas skatina T limfocitų dauginimąsi. Šios imuninės ląstelės atpažįsta, apsupa ir
sunaikina į organizmą patekusias bakterijas ir vėžį sukeliančius chemikalus. Todėl argininas labai
naudingas gydant autoimunines ligas – artritą ir išsėtinę sklerozę. Argininas gerina spermos
kokybę, gydo nuo impotencijos. Tai pagrindinė aminorūgštis, reikalinga širdžiai.

MAISTINĖ VERTĖ (6 tabletėse):
L-arginino
5000 mg
L-ornitino
2500 mg
Beta sitosterolio
100 mg
L-karnitino
100 mg
Gama orizanolio
50 mg
Boro
4 mg
Vitamino C
100 mg (166 % RPN)
Vitamino B6
20 mg (1000 % RPN)
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS : L-arginino piroglutamatas, L-ornitino alfaketoglutaratas, kalcio sulfatas, išrūgų proteinas, stearino rūgštis, boro
citratas, boro aspartatas, boro glicinatas, magnio stearatas, beta
sitosterolis, L-karnitinas, antioksidatorius, askorbo rūgštis, ryžių
sėlenų ekstraktas, vitaminas B6, guaraninių paulinijų ekstraktas,
kolos riešutų ekstraktas,
sėbos palmės uogos, saldžialapių kulkšnių šaknys, sarsapariliai,
kininiai ženšeniai.

Vartojimas:
Kultūrizmas: "cikluojant" gerti po 50 ml per dieną (esant kūno svoriui apie 90 kg)
su kitais produktais.
"Natūraliems" kultūristams tinkamiausias derinys su ekdisteronų turinčiais
produktais (Animal M Stack, Ecdisten, Ecdisterone 300 ir t.t.), gerti 25 ml iki
treniruotės ir 25 ml iškart po treniruotės.
Nevartojant anabolizmą skatinančių produktų gerti iki 25 ml
po treniruotės.
Sunkioji atletika, trikovės sportas, galiūnų sportas: bazinio
pasirengimo periodu vartoti iki 75 ml treniruočių dienomis
(30 ml 1 val. iki treniruotės ir 45 ml iškart po treniruotės) ir iki
50 ml poilsio dienomis, pasiskirsčius tolygiai dienos metu.
Kovinės sporto šakos: baziniu periodu gerti 10 ml likus 1 val.
iki treniruotės ir 30 ml iškart po treniruotės. Ne treniruočių
dienomis vartoti 10 ml ryte ir 10 ml prieš naktį. Kitais
pasirengimo periodais vartojimas priklauso nuo treniruočių
planavimo ir naudojamų priemonių komplekso.
Anaerobinės ir mišrios jėgos ištvermės sporto šakos: bazinio
pasirengimo periodu kartu su anabolizmą skatinančiomis
medžiagomis (Animal Stack, Animal M Stack, Natural Sterol
Complex ir t.t.) 10 ml prieš treniruotę ir 20 ml iškart po
treniruotės bei 10 ml prieš miegą. Periodu prieš varžybas 10
ml gerti iškart po treniruotės.
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Greitai pasisavinamos skystos aminorūgštys

Maistinė energinė vertė
(50 ml – 3 matavimo indeliuose):
Kalorijų
120 kcal / 511,3 kJ
Baltymų
23 g
Angliavandenių
7g
Kuriuose cukrų
7g
Riebalų
0g
Natrio
1 mg
Vitamino B6
15 mg (750% RPN)
RPN – rekomenduojama paros norma.
Amino rūgščių balansas porcijoje:
L – izoleucino
340 mg
L – leucino
720 mg
L – valino
580 mg
L – alanino
2050 mg
L – arginino
1720 mg
L – apsarto rūgšties
1360 mg
L – cistino
40 mg
L – glutamino rūgšties
2460 mg
L – glicino
5080 mg
L – histidino
150 mg
L – hidroksilizino
200 mg
L – lizino
970 mg
L – metionino
190 mg
L – fenilalanino
530 mg
L – prolino
2980 mg
L – serino
740 mg
L – treonino
460 mg
L – triptofano
30 mg
L – tirozino
110 mg

AMINO
LIQUID

Universal
didžiuojasi
galėdama
jums pristatyti naują skystą aminorūgščių
papildą AMINO LIQUID. Tai greitas ir lengvai
pasisavinamas aminorūgščių šaltinis, kurio
kiekvienoje dozėje yra 23000 mg koncentruotų
aminorūgščių. Šiame papilde daug svarbiausių
aminorūgščių, tokių kaip išsišakojusiosios
grandinės aminorūgštys (BCAA) ir visos devynios
nepakeičiamos aminorūgštys, o kad būtų
užtikrintas optimalus pasisavinimas, AMINO
LIQUID dar praturtintas ir vitaminu B6. Taigi, kai
jūs treniruodami savo raumenis ieškosite gerų
aminorūgščių, kurios padidina baltymų sintezę,
mažina katabolizmą, didina anabolizmą ir
pagerina teigiamą azoto palaikymą, tai žinokite,
kad nėra nieko stipresnio už AMINO LIQUID.

VARTOJIMAS
Sportuojantiems: 6 tabletės per dieną, kai
tuščias skrandis – 4 tabletės prieš treniruotę ir 2
tabletės prieš miegą. Ne treniruočių dienomis 2
tabletės 3 kartus per dieną – ryte, prieš pietus ir
prieš miegą.
Imunitetui stiprinti: 4 tabletės per dieną – 2
ryte tik atsikėlus ir 2 prieš miegą.
Pakeičiamajai hormonų terapijai pakeisti
(vyresniems nei 40 metų vyrams): 6 tabletės
per dieną – 2 prieš pusryčius, 2 prieš pietus ir 2
prieš vakarienę. Pavartojus 3 dienas, padaryti 1
dienos pertrauką. Kurso trukmė 6 mėnesiai, paskui
daryti 2 mėnesių pertrauką ir kursą vėl kartoti.
Potencijos sutrikimai: 3 tabletės 3 val. prieš
miegą. Nevartoti su „viagros“ tipo vaistais!
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto
sportui“ konsultantus.

Netinkamas vaikams ir paaugliams iki 18 metų – reikalinga
gydytojo priežiūra, nėščiosioms ir maitinančioms motinoms.
Žmonėms, sergantiems herpesu, dedervine ar atopiniu
dermatitu, gali sukelti ligos paūmėjimą, tokiu atveju skubiai
pradėti vartoti lizino aminorūgštį.

INTRA
AID

Aminorūgščių ir angliavandenių mišinys
Vartoti tinkamus papildus treniruotės metu yra labai svarbu kiekvienam
kultūristui ir svorių kilnotojui. Vis dėlto daugelis atletų šį reikalavimą ignoruoja. O
juk papildomos svarbios medžiagos treniruotės metu teikia tiek daug privalumų,
tai: skysčių pagausėjimas, raumenų ir kepenų glikogeno resintezė, geresnės
imuninės funkcijos, mažesnis raumenų katabolizmas, didesnė raumenų baltymų
sintezė, padidėjęs raumenų anabolizmas, greitesnis atsistatymas ir galimybė
treniruotis didesniu intensyvumu. Neįtikėtina, kaip galima nekreipti dėmesio į tiek
daug naudingų dalykų.
INTRA AID – tai nauji treniruotės metu vartojami papildai. Tai svarbiausių
sinergistiniu būdu veikiančių kompleksų kombinacija, kuri dar labiau padidina
papildų vartojimo treniruotės metu teikiamą naudą. INTRA AID susideda iš
5 stipriai veikiančių komponentų: greitai veikiančio hidrolizuoto baltymo,
ypatingai specializuoto angliavandenių mišinio, svarbiausių elektrolitų, esminių
aminorūgščių mišinio ir svarbiausių ergogeninių agentų. Ši sudėtis yra patvirtinta
mokslo, taigi visos spėlionės paliekamos
nuošaly. Treniruočių metu geriamas
vanduo ir įvairūs sportiniai gėrimai
su fruktoze gali būti tinkami eiliniams
atletams, bet rimtiems svorių kilnotojams
šie gėrimai yra niekas, palyginanti su
INTRA AID
AID. INTRA AID – tai pirmoji
pagalba treniruotės metu.

PAKUOTĖJE:: 788 g
PAKUOTĖJE

Maistinė energinė vertė (32 g – 1 kaušelyje):
Kalorijų
72 kcal/304 kJ
Baltymų
8g
Aangliavandenių
10 g
kuriuose cukrų
5g
Riebalų,
<1 g
Kalcio
50 mg (6,25% RPN)
Magnio
50 mg
(17% RPN)
Natrio
100 mg
Kalio
100 mg
Intra Aid amino rūgščių kompleksas 10000 mg:
(beta alaninas, taurinas, leucinas, izoleucinas, valinas,
argininas, histidinas, lizinas, metioninas, fenilalaninas,
treoninas).
RPN – rekomenduojama paros norma.

Vartojimas:
Kultūrizmas: 1 dozę, ištirpintą 750 ml vandens, vartoti treniruotės metu.
Sunkioji atletika, trikovės sportas, galiūnų sportas: bazinio pasirengimo metu vartoti
1 dozę per dieną, 1 val. iki treniruotės. Kursas – 28 dienos, po to daryti 14 dienų
pertrauką ir vėl pakartoti kursą.
Kovinės sporto šakos: bazinio pasirengimo metu gerti 1 dozę, ištirpintą 1 l vandens,
treniruotės metu. Periodu prieš varžybas gerti 1 dozę 1 val. iki treniruotės. Varžybų
dieną nevartojama.
Anaerobinės ir mišrios jėgos ištvermės sporto šakos: bazinio pasirengimo ir periodu
prieš varžybas gerti 1 dozę 1 val. iki treniruotės. Kurso trukmė nuo 4 iki 6 savaičių, po to
daryti 1 mėn. pertrauką. Viso metinio mezociklo metu vartoti iki 3 kursų.
PAKUOTĖJE:: 1000 ml
PAKUOTĖJE

Aerobinės sporto šakos: vartojama tik likus 28 dienoms iki varžybų. Varžybų dieną
nevartojama.
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BCAA
STACK

Glatumino ir BCAA junginys
Tai išsišakojusių aminorūgščių ir glutamino junginys. Jis
sukurtas remiantis medicinos klinikiniais tyrimais, kad būtent
toks derinys turi ypač stiprų regeneruojamąjį poveikį. Ši puiki
kombinacija bus naudinga kiekvienam, kurio treniruotės pasiekia
kritines ribas. Šis produktas padės ir tiems, kurie laikosi mažai
kalorijų turinčios dietos – vartojant BCAA STACK bus apsaugota
liesa raumeninė masė. Taigi
raumenys bus masyvesni, o
riebalinis sluoksnis mažės.
Be to, šis produktas pagelbės
visiems, kurie pervargsta
dirbdami kasdienius darbus,
jis padės apsaugoti širdį ir
visą organizmą.

Skonis: Vynuogių

PAKUOTĖJE: 250 g

VARTOJIMAS
Jėgos sportas: Esant sunkioms
ir intensyvioms treniruotėms –
ką tik nubudus 2 arbatiniai
šaukšteliai išmaišyti 300 ml
vandens ir 2 šaukšteliai iškart
po treniruotės. Ne treniruočių
dienomis – 1 šaukštelis ryte ir 1
šaukštelis 1 val. prieš miegą.
Ištvermės, jėgos ir galingumo sportas, žaidybinės sporto šakos:
1 arbatinis šaukštelis treniruotės gėrime su angliavandeniais (pvz.,
„Carbo Plus“) – tai padės išlaikyti darbingumą per visą treniruotę. Po
treniruotės 2 arbatiniai šaukšteliai su angliavandenių gėrimu, išmaišytu
500 ml vandens (angliavandeniai tirpale turi sudaryti ne mažiau nei 5
% ir ne daugiau nei 7 % – tada garantuojama, kad tirpalas bus greitai
pasisavintas).
Pervargus, persitempus ar
gydantis po operacijos: 1
arbatinis šaukštelis 1 val. prieš
miegą.
Dėl individualių vartojimo ypatumų
kreipkitės į „Maisto sportui“
konsultantus.

PAKUOTĖJE: 120 kapsulių.

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ
(10 g – 2 arbatiniai šaukšteliai be kaupo):
Kalorijų
0 kcal/0 kJ
Riebalų
0g
Angliavandenių
0g
Glutamino
2,75 g
Leucino
2,5 g
Izoleucino
1,25 g
Valino
1,25 g
SUDĖTIS:
glutaminas, L-leucinas, L- izoleucinas, L-valinas,
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, citrinos
rūgštis, dažiklis, vynuogių odelės, saldiklis aspartamas, kvapioji vynuogių skonio medžiaga.

BCAA 2000

Išsišakojusios grandinės aminorūgščių junginys

Visas baltyminis maistas, kurį valgome, sudarytas iš maždaug
dvidešimties aminorūgščių, bet tik trys iš jų sudaro beveik pusę mūsų
baltyminio raciono. Tai nereiškia, kad mūsų maistas nesubalansuotas,
tai parodo šių aminorūgščių svarbą mūsų organizmui. Valinas, leucinas
ir izoleucinas – apsaugančios raumenis nuo irimo aminorūgštys, dėl
savo biocheminės struktūros žinomos kaip išsišakojusios grandinės
aminorūgštys. Jos apsaugo raumenis ir visus kitus audinius (išskyrus
kaulus
ir
riebalus)
nuo kasdieninio irimo
(katabolizmo), jis yra
mūsų medžiagų apykaitos
MAISTINĖ VERTĖ (4 kapsulėse):
dalis. Kai treniruojamės ar
L-valino
934 mg
sergame, raumenys irsta
L-leucino
934 mg
L-izoleucino
135 mg
sparčiau, tada būtina
Riboflavino
1,7 mg
(100 % RPN)
šių aminorūgščių vartoti
Vitamino B6
26 mg
(1300 % RPN)
papildomai.
Vitamino C
10 mg
(17 % RPN)
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma
nenustatyta.

SUDĖTIS:
L-valinas, L-leucunas, L-izoleucinas, piridoksino
hidrochloridas, riboflavinas, vitaminas C, kalcio
difosfatas, želatina, magnio stearatas ir stearino
rūgštis.

VARTOJIMAS
Jėgos sportas: (papildomai su kitomis aminorūgštimis) 2 kapsulės 1 val. prieš
treniruotę ir 2 kapsulės iškart po jos.
Žaidybinės ir ištvermės sporto šakos: 2 kapsulės su angliavandenių gėrimu
1 val. prieš treniruotę ir 2 kapsulės iškart po jos.
Širdies raumens pervargimas, bendras nusilpimas, pooperacinis gijimas:
2 kapsulės ryte 0,5 val. prieš pusryčius ir 2 kapsulės 3 val. prieš miegą .
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

Pastaba: turi fenilalanino šaltinį.
Netinka alergiškiems fenilalaninui žmonėms.

16

GLUTAMINE
Glutaminas milteliais

Glutaminas – viena iš populiariausių vienetinių aminorūgščių, vartojamų sportuojant. Sportininkus visada žavėjo šios aminorūgšties
sugebėjimas išgydyti pažeistą raumenį, didinti imunitetą ir ląstelių apimtį. Ištvermės sportininkams labai svarbu glutamino poveikis ląstelės
hidracijai – kuo daugiau vandens ląstelė išlaiko ilgesnį laiką, tuo didesnis darbingumas. Tai ypač aktualu dviratininkams ir maratonininkams.
Glutaminas gali blokuoti per didelį kortizolio kiekį kraujyje – ta savybė itin reikšminga dirbant didžiuliais krūviais, nes persitempimas gali sukelti
vadinamąjį persitreniravimo sindromą.
Persitreniravimo sindromas pasireiškia
energijos stygiumi ir lėtiniais raumenų skausmais.
Jis atsiranda, kai tarp treniruočių per mažai ilsimasi.
VARTOJIMAS:
Tada organizmas netenka daug glutamino ir gali
Jėgos sportas, siekiant padidinti raumeninę masę: 10 g glutamino (2
ištikti katabolinė būsena. Ji pavojinga ir sportininkui,
arbatiniai šaukšteliai) ryte su stikline sulčių arba vandens (jei maišoma su skysčiu,
ir bet kuriam žmogui. Todėl ligoninėse glutaminas
būtina išgerti nedelsiant, nes glutaminas dar nestabilesnis nei kreatinas), dar 10 g
vartojamas nudegimams ir sunkiai gyjančioms
prieš miegą. Glutaminas sinergetiškai puikiai dera su HMB, BCAA ir kreatinu –
žaizdoms gydyti. Be to, glutaminas puikiai gydo
vartojant tokius kompleksus bus pasiekiama tikrai įspūdingų rezultatų.
visas skrandžio opas, jis nesukelia šalutinio poveikio
net ir vartojamas ypač didelėmis dozėmis (40 g).
Ištvermės sportas: 1 arbatinis šaukštelis ryte ką tik atsikėlus ir 1 iškart po
Taigi glutaminas į sportą atėjo iš klinikinės
treniruotės. Vartoti su angliavandenių gėrimu.
medicinos. Glutamino rūgšties ir glutamino virsmų
išdava – smegenyse detoksikuojamas amoniakas.
Imunitetui stiprinti, žaizdoms gydyti, sveikstant po operacijos: 1 arbatinis
Glutaminas gerina ir bendras smegenų funkcijas,
šaukštelis ryte, 2 prieš pietus ir 2 prieš miegą. Kurso trukmė 14 d., paskui 7 d.
budrumą ir nuotaiką, jis naudingas gydant
pertrauka. Kursą kartoti 3 kartus. Vartoti su cinku ir kolageniniu baltymu.
alkoholizmą ir migreną, padeda atsikratyti polinkio
Dėl
individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.
į saldumynus.

PAKUOTĖJE: 120 g arba 300 g.
MAISTINĖ VERTĖ (5 g – 1 arbatiniame šaukštelyje):
L-glutamino
5g
Rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS:
L-glutaminas.

GLUTAMINE

PAKUOTĖJE: 50 kapsulių.

L-glutaminas kapsulėmis

MAISTINĖ VERTĖ (1 kapsulėje):
L-glutamino
750 mg
Mangano
145 µg
Kalio
9 mg
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS:
L-glutaminas, kalio fosfatas, mangano sulfatas, želatina,
išrūgos (pieno), stearino rūgštis ir magnio stearatas.

2 prieš pietus ir 2 einant miegoti.

VARTOJIMAS
Jėgos sportas, atsigavimo, anabolizmo procesų skatinimas: 3
kapsules ryte tik atsikėlus, 3 kapsules iškart po treniruotės. Maksimaliam
efektui pasiekti dar 3 kapsules prieš miegą. Ne treniruočių dienomis gerti 3
kapsules ryte ir 3 prieš naktį. Idealiausia vartojimą kombinuoti su Universal
Creatine Caps. Tokiu atveju naudokite papildomai 2 kreatino kapsules prieš
treniruotę ir 2 iškart po jos, kartu su glutaminu.
Centrinės nervų sistemos darbo gerinimui: 2 kapsulės ryte prieš maistą,

Imuniteto skatinimui, skrandžio, žarnyno opų gydymui ir kitoms su glutamino stygiumi susijusių problemų sprendimui geriausia rinktis
glutamino miltelius.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.
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Masės
auginimo
produktai
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Unikali atsigavimo po treniruotės formulė

Skonis: Apelsinų

Daugelis vaikystėje žavėjomės iš nuotraukų į
mus žvelgiančiais atletiškais vyrukais ir paslapčiomis
svajojome būti tokie. Deja, užaugę ir atėję į sporto
salę patyrėme, kad ne taip paprasta įgyvendinti
svajonę.
Kodėl didėja kūno masė sportuojant?
Esant tam tikram fiziniam krūviui organizmas išskiria
didesnį kiekį anabolinių hormonų: testosterono,
augimo hormono, insulino. Tai garantuoja organizmo
anabolinę būseną (jei krūvis netinkamas –
atvirkštinę, katabolinę). Anabolizmas – tai sveikata,
jaunystė, tvirti raumenys. Jam palaikyti svarbus ne tik
tinkamas fizinis krūvis, bet ir tinkama mityba. Labai
daug sportininkų mano: „Juk aš ir taip maitinuosi
normaliai, tačiau kažkodėl neaugu...“ Jei paklausite
profesionalaus sunkiasvorio atleto, sužinosite, kad
jo „normaliai maitinuosi“ – 20 kiaušinių baltymų
ryte, 1 kg vištienos ir 1,5 kg ryžių dieną, dar keletas
baltyminių kokteilių. Tačiau yra sportininkų, kurių
„normaliai“ tesudaro sumuštinis ryte, bet kas per
pietus ir viskas, kas liko, – per vakarienę. Nekeičiant
mitybos įpročių ir nesusidarius griežto ir tikslaus
papildų vartojimo plano rezultatų reikėtų laukti labai
ilgai. Tačiau jei planuojate viską teisingai – kokybiški
masės auginimo produktai gali tapti jūsų sėkmės
pagrindu.
Ką reikia daryti, kad greičiau padidintumėte
bendrąją kūno masę?
• Įsigykite plakiklį („mikserį“) – galėsite plakti
maistingus kokteilius ir sutaupysite laiko.
• Šaldytuve visada turėkite varškės, kiaušinių,
bananų ir bent litrą pieno per dieną (jei netoleruojate
laktozės – vartokite vandenį) – jūsų kokteilį sudarys
ne tik maistingas papildas, bet ir esminė kokteilio
dalis – geras maistas.
• Norint priaugti svorio reikėtų valgyti
6–7 kartus per dieną, o ypač liesiems – dar ir naktį
išgerti 1–2 kokteilius. Taigi turėkite indą, kuriame
galėtumėte nešiotis jau pagamintą kokteilį.
• Kokteilius būtinai gerkite ryte tik nubudę,
iškart pasibaigus treniruotei ir likus 1,5–2 valandoms
iki miego.
„Universal“ kompanijos gaminami maisto
papildai masei auginti yra 100 proc. veiksmingi.
Jei nepasiekėte norimo rezultato – tai įvyko dėl
netinkamo krūvio per treniruotes, per trumpo
atsigavimo periodo ar dėl netinkamos mitybos.
Nepasitikėkite įvairiais „guru“, kurie savo „genialiais“
patarimais gali nustebinti net visko girdėjusius
sporto farmakologijos specialistus. Visais maisto
papildų vartojimo klausimais visada konsultuokitės
su „Maisto sportui“ specialistais.

LAVA

Tikriausiai kiekvienas atletas žino, kaip svarbu tinkamai maitintis
pasitreniravus – raumuo auga tada, kai mes ilsimės, vadinasi, kad skubiai
atsigautume, reikalingos tik pačios veiksmingiausios medžiagos. Juk tik
jos ir lems mūsų augimą.
LAVA – kaip tik tai, kas gali skatinti jūsų raumenis augti. Kiekvienoje
šio unikalaus produkto porcijoje yra 32 gramai patentuotos GlycoCarb
angliavandenių formulės, 32 gramai aukščiausios kokybės glutaminu
praturtintų išrūgų baltymų, 1,2 gramo taurino – aminorūgšties, būtinos ne
tik baltymų sintezei, bet ir širdies darbui, 5,5 gramo aukščiausios kokybės
vokiško kreatino monohidrato (jums jo nebereikės vartoti papildomai) –
medžiagos, kuri padarė tikrą revoliuciją sporto pasaulyje, todėl, kad
tikrai veiksminga ir išbandyta kliniškai, 2,5 gramo glutamino, vitaminų
ir mineralų mišinio, jų specifinis santykis garantuoja, kad produktas bus
pasisavintas.
Kodėl
turėtumėte
pasirinkti LAVA? Todėl, kad
vienu kartu gausite tik pačius
geriausius
produktus
ir
geriausiu santykiu, „Universal“
nesiūlo tai, kas nebandyta,
kompanijos devizas – kokybė!
Vartojant LAVA raumenys bus
puikūs, tinkamai maitinantis
ir treniruojantis netrukus bus
galima džiaugtis rezultatais.

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (83 g):
Kalorijų
278 kcal/1163 kJ
Baltymų
32 g
Angliavandenių
32 g
iš jų paprastųjų
22 g
Riebalų
2,4 g
Natrio
148 mg
Kalio
339 mg
Kreatino monohidrato
5,5 g
Glutamino
2,5 g
TTaurino (L-taurinas)
1,2 g
Vitamino C
60 mg
(100 % RPN)
Vitamino E
20 mg
(200 % RPN)
Niacino
20 mg
(111 % RPN)
Fosforo
260 mg
(31 % RPN)
Magnio
200 mg
(67 % RPN)
Chromo pikolinato
75 µg
RPN – rekomenduojama paros norma.
SUDĖTIS:
išrūgų baltymas, gliukozė, gliukozės polimerai,
maltodekstrinas, kreatino monohidratas, L-glutaminas, L-taurinas, magnio oksidas, dinatrio fosfatas,
kalio fosfatas, vaisių kvapiosios medžiagos, emulsiklis
lecitinas, askorbo rūgštis, D-alfa tokoferolio sukcinatas, niacinamidas, rūgštingumą reguliuojanti
medžiaga citrinų rūgštis, saldiklis aspartamas, dažiklis
karminas, chromo chloridas.

VARTOJIMAS
2,5 kaušelio miltelių, išmaišyti 0,5 l neriebaus pieno, sulčių
ar vandens. Vienas kokteilis iš karto po treniruotės.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

PAKUOTĖJE: 839 g arba 1,3 kg.

Skonis: Vanilės, šokolado, bananų, braškių, kokoso

VARTOJIMAS
Įprastas vartojimo būdas:
1–5 kaušeliai išmaišyti 500 ml pieno, vandens ar sulčių – vienas kokteilis 1,5 val. iki treniruotės ir vienas iškart po jos.
Veiksmingiausias vartojimo būdas: norint augti, būtina nuolatos išlaikyti anabolinę organizmo būseną, „Gain Fast“ reikėtų vartoti
nedidelėmis porcijomis (0,5–1 kaušelis) 5–7 kartus per dieną, tada nepasidarys bloga nuo per didelio vienu metu gauto kalorijų kiekio
ir organizmas veiks be trikdžių. Gerkite po 0,5 kaušelio „Gain Fast“, išmaišyto 300 ml piene, 5–7 kartus per dieną tarp valgių. Būtinai –
vieną kokteilį likus 1,5 val. iki treniruotės ir 1 – iškart po jos. Jei norite, kad ši schema veiktų dar 70–80 proc. efektyviau, gerkite kokteilį:
0,5 kaušelio „Gain Fast“, 0,5 litro pieno, 0,5 pakelio varškės, 3 valgomieji šaukštai avižinių dribsnių, 1 bananas, 1 valgomasis šaukštas
linų sėmenų aliejaus, 1 indelis vanilinio plombyro ledų, 3 putpelės kiaušiniai (jie maistingesni už vištos, be to, nerizikuosite užsikrėsti
salmonelioze) – gerkite iki 4–5 tokių kokteilių per dieną. Tokia schema – dešimties metų nuoseklaus darbo su sportininkais rezultatas.
Būtinai darykite pertraukas: galite 3 dienas gerti ir 1 dieną pertrauka,
arba 3 savaites gerkite ir 14 dienų pertrauka. Taip išvengsite efekto, kai
organizmas tiesiog prisitaiko prie stimuliavimo ir nustoja į tai reaguoti.
Maistinė energinė vertė (5 kaušeliuose):
Be to, didėjant masei, didinkite ir kokteilių maistingumo koeficientą
Kalorijų
875 kcal/3690 kJ.
(daugiau ledų, daugiau varškės, daugiau „Gain Fast“). Siekdami
Baltymų
38 g
Angliavandenių
156 g
veiksmingumo galite į vieną „Gain Fast“ kokteilį įdėti 1 arbatinį
iš jų paprastųjų
76 g
šaukštelį kreatino monohidrato – šie du produktai veikia sinergetiškai,
Ląstelienos
6g
t. y. didina vienas kito efektyvumą.
Riebalų
11 g
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės
į „Maisto sportui“ konsultantus.

PAKUOTĖJE : 4,54 kg, 2,312 kg arba 1,157 kg.

Atnaujintos sudėties Gain Fast vartojimas turi
būti ciklais: 21 dieną vartoti – 14 ne. Po to kursas
kartojamas pagal siekiamus rezultatus.

Maksimalus masės prieaugis

GAIN
FAST

Vitamino A
1425 µg
(178% RPN)
Vitamino C
60 mg
(75% RPN)
Vitamino D
9,5 µg
(190% RPN)
Vitamino E
41 mg
(340% RPN)
Vitamino B1
1,5 mg
(136% RPN)
Vitamino B2
2,04 mg
(146% RPN)
Vitamino B3
19 mg
(119% RPN)
Vitamino B6
1,9 mg
(136% RPN)
Folio rūgšties
380 µg
(190% RPN)
Vitamino B12
5,7 µg
(228% RPN)
Kalcio
1000 mg
(125% RPN)
Fosforo
1000 mg
(136% RPN)
Magnio
140 mg
(37% RPN)
Cinko
7,5 mg
(75% RPN)
Seleno
10,5 µg
(19% RPN)
Kalio
870 mg
Anabolizmą skatinantis kompleksas
2000 mg
(arginino alfa ketoglutaratas, beta sitosterolis, paprastasis geismis,
skiautėtosios puerarijos šaknies milteliai, gulsčiosios ragužės milteliai,
5-metil-7-metoksizoflavonas)
Metabolizmo ir energijos kompleksas
750 mg
(kola riešutų milteliai, kininis ženšenis, tikrasis margainis, beta alaninas,
bromelanas)
Lipotropikų ir ergogenikų kompleksas
900 mg
(kreatino monohidratas, inozitolis, cholino bitartratas, L-glutaminas,
L-karnitinas)
Amino rūgščių kompleksas
38000 mg
(L-glutamo rūgštis, L-leucinas, L-asparto rūgštis, L-lizinas, L-treoninas,
L-izoleucinas, L-valinas, L-prolinas, L-alaninas, L-serinas, L-fenilalaninas,
L-tirozinas, L-cistinas, L-argininas, L-metioninas, L-histidinas, L-glicinas,
L-triptofanas)
RPN – rekomenduojama paros norma.
SUDĖTIS:
maltodekstrinas, neriebaus pieno milteliai, fruktozė, dekstrozė, natrio kazeinatas, stabilizatorius metilceliuliozė, kvapioji medžiaga vanilė, rūgštingumą
reguliuojanti medžiaga dikalcio fosfatas, pieno išrūgų koncentratas, arginino
alfaketoglutaratas, beta sitosterolis, kola riešutų milteliai, inozitolis, paprastasis geismis, kreatino monohidratas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga kalio sulfatas, skiautėtoji puerarija, kininis ženšenis, cholino bitartratas, magnio
oksidas, tikrasis margainis, glutaminas, beta alaninas, L-karnitinas, gulsčioji
ragužė, metoksizoflavonas, ipriflavonas, alfa lipoinė rūgštis, L-ornitinas,
gulsčioji serenoja, cinko oksidas, bromelanas.

Kartais mūsų klausia: „Ar turite ką nors panašaus į GAIN FAST
FAST,
o gal yra kitokių, bet panašių produktų?“ Atsakome: ne, tokio tipo
produkto, kad būtų tokia sudėtis, rinkoje iki šiol tikrai nėra! Žinoma,
įvertinti visus šio produkto privalumus labiausiai gali tas, kuris išmano
sporto farmakologiją arba sportininko darbingumą gerinančių
priemonių biochemiją. Na, o paprasčiau pasakius – tai viskas, kas galėjo kada nors būti sukurta pagal klasikinį masės auginimo
produkto modelį: jokių genetiškai modifikuotų priedų ar kitų „naujausių stebuklų“, tik tai, kas seniai išbandyta ir tikrai veiksminga,
bet neturi žalingo poveikio. GAIN FAST yra ir pagrindiniai elementai: aminorūgštys, baltymai, angliavandeniai ir riebalai – tik
geriausios kokybės ir tinkamiausiomis proporcijomis, ir tikrai dešimtmečius išbandytos ir veiksmingos anabolizmą didinančios
priemonės: dibenkozidas (aktyvi vitamino B12 koenziminė struktūra, nuo seno vartojama kaip stiprus anabolinis priedas),
L-karnozinas – vienas iš stipriausių antioksidantų – ir fermentų mišinys, jis garantuoja tikrai gerą visų dalelių pasisavinimą. Tai tik
trys komponentai iš daugelio. Plius naujojoje formulėje yra pagrindinis, jau laiko patikrintas anabolizmą skatinančių medžiagų
kompleksas: gulsčioji ragužė (Tribulus Terrestris), skiautėtoji puerarija (Kudzu), paprastasis geismis (Muira Puama), gulsčioji
serenoja (Saw Palmetto), 5-Metil-7-Metoksizoflavonas, 7-Izopropoksi-Ipraflavonas. Be to, naujoji formulė 5 kaušeliuose turi net
38.000 mg amino rūgščių! Todėl 1 kaušelyje amino rūgščių praktiškai yra tiek kiek 4 tabletėse Amino 2700! Taigi, pasirinkę šį
produktą Jūs būsite garantuoti jog gausite tik tai kas reikalinga ir tai kas garantuotai veikia, be jokių tuščių pažadų. Šis produktas –
tai naujo mokslo sinergetikos (mokslas apie sąveikas) kūrinys. Tik tinkamas sudedamųjų proporcijų surinkimas į vieną vietą
garantuoja, kad tokia kombinacija veikia (bet koks medžiagų sudėjimas dažniausiai duoda priešingą efektą).
Produktas tikrai ypatingas, tačiau kai kurie sportininkai jį vartodami nepasiekia gerų rezultatų. Taip yra dėl daromų
klaidų, štai pagrindinės:
• Jūs produktą vartojate nesilaikydami efektyvios mitybos plano – reikia suprasti: esminis dalykas yra geras maistas,
visiškai jo pakeisti maisto papildais neįmanoma.
• Produktą vartojate ne tada, kai reikia, ir ne tokiomis porcijomis, kaip reikėtų: kiekvienas iš mūsų yra unikalus, užrašas
ant etiketės – tik vidutinė statistinė informacija. Daugiau nėra geriau. Visada kreipkitės į „Maisto sportui“ specialistus, kad jie
sudarytų individualų produkto vartojimo planą.
• Produktą vartojate ne pagal savo sporto šakos speciﬁką. Atliekate ištvermės krūvį ir norite priaugti masės – kreipkitės
į konsultantą, jis paaiškins, koks šių krūvių fiziologinis skirtumas, ir parinks tinkamas porcijas.
• Jūsų treniruotės netinkamos – kreipkitės į mus ir mes paaiškinsime, kaip viską susiderinti. Daugelis atletų nepasiekia
rezultatų vien todėl, kad pasitiki forumų ar „guru“. Geras specialistas ne tik paaiškins, kaip viską daryti, kad rezultatai gerėtų,
bet ir pakomentuos veikimo mechanizmą, taip jūs pats išmoksite valdyti savo treniruočių procesą.
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REAL GAINS

PAKUOTĖJE: 1,762 kg, 3,176 kg.

VARTOJIMAS

Tai naujos kartos raumeninės masės didinimo
produktas, sukurtas sunkiai sportuojantiems atletams,
norintiems padidinti savo apimtis. REAL GAINS – dar daugiau
reikalingų medžiagų ir mažiau nenaudingų: dar daugiau
baltymų, daugiau kalorijų, daugiau „gerųjų“ riebalų, daugiau
ląstelienos (ji apsaugos žarnyną), visiškai mažai paprastųjų
angliavandenių.
Norite padidinti raumenų masę? Tada vartokite
daugiau baltymų, jų yra kiekviename REAL GAINS produkto
kaušelyje. Gamindami produktą mes, žinoma, naudojame tik
aukščiausios kokybės išrūgų baltymus ir miceliarinį kazeiną
(pieno baltymo pati maistingiausia dalis). Šis junginys sudaro
didžiausio veiksmingumo aminorūgščių balansą. Kiekvienoje
porcijoje didelis kiekis kompleksinių angliavandenių, nes jie
yra svarbiausias raumenų energijos šaltinis, jis reikalingas treniruotės intensyvumui
(treniruotės intensyvumas – sėkmės garantija) sportuojant pagal sunkias masės
didinimo programas. Mes papildėme šį produktą inulinu, jis padeda pasisavinti
baltymus ir saugo žarnyno sveikatą. Be to, pridėjome MCT (vidutinės grandinės
riebiosios rūgštys) ir linų sėmenų aliejaus, gerinančių anabolinių hormonų natūralią
gamybą organizme, didinančių ląstelės apimtis, apsaugančių trapias jos membranas.
REAL GAINS,, jei laikomasi efektyvaus mitybos ir treniruočių plano, yra vienas
veiksmingiausių produktų masei didinti, be to, jo puikus skonis!

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (100 g):
Kalorijų
387 kcal/1621 kJ
Baltymų
21 g
Angliavandenių
67 g
iš jų paprastųjų
5g
Ląstelienos
0,7 g
Riebalų
3,93 g
Juose sočiųjų riebiųjų rūgščių
1,15 g
Cholesterolio
39 mg
Natrio
216 mg
Kalio
175 mg
Vitamino A
266 µg
33 % RPN
Vitamino C
20 mg
% RPN
Kalcio
159 mg
20 % RPN
Geležies
0,5 mg 3,5 % RPN
Vitamino D
7,2 µg
33 % RPN
Vitamino E
3,6 mg
36 % RPN
Vitamino K
0,1 mg
33 % RPN
Tiamino
0,5 mg
33 % RPN
Riboflavino
0,75 mg
47 % RPN
Niacino
6 mg
33 % RPN
Vitamino B6
0,67 mg
33 % RPN
Folacino
65 µg
32 % RPN
Vitamino B12
0,33 µg
33 % RPN
Biotino
0,05 mg
33 % RPN
Pantoteno rūgšties
1,98 mg
33 % RPN
Fosforo
77,6 mg
10 % RPN
Magnio
18,7 mg
6 % RPN
Cinko
0,07 mg 0,5 % RPN
Seleno
3,1 µg 4,4 % RPN
Vario
0,6 mg
7 % RPN
Mangano
0,06 mg
3 % RPN
Chromo
0,28 µg 0,2 % RPN.
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.

Įprastas vartojimo būdas: 3 kaušeliai
miltelių išmaišyti 500 ml vandens ar
pieno. Gerti vieną kokteilį tarp valgių
ir vieną prieš miegą. Ši produktas
yra didelės koncentracijos, todėl
pradedantiesiems galima vartoti pusę
porcijos (0,5 kaušelio) 2–3 kartus per
dieną. (3,5 kaušelio – 155 g).
Veiksmingiausias vartojimo
būdas: (kaip ir kitus masės auginimo
priedus „Gain Fast“ ar „Mega Mass“)
vartoti kokteiliuose su maistinėmis
medžiagomis, pvz: 1 kaušelis „Real
Gains“, 0,5 litro pieno, 0,5 pakelio
varškės, 3 valgomieji šaukštai avižinių
dribsnių, 1 bananas, 1 valgomasis šaukštas linų sėmenų aliejaus,
1 indelis vanilinio plombyro ledų, 3 putpelės kiaušiniai. Gerti
2–3 kartus per dieną (tai priklauso nuo kūno masės, mitybos ir
treniruočių plano), būtinai ryte, po treniruotės ir prieš miegą.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“
konsultantus.

ULTRA MASS 4500
Ypač daug kalorijų turintis produktas

Skoniai: Vanilės, šokolado, braškių

Skoniai: Vanilės, šokolado, braškių

Elitinis raumeninės masės didinimo produktas

PAKUOTĖJE: 1,36 kg, 4,33 kg.

SUDĖTIS:
maltodekstrinas, „Ultra Mass“ proteino kompleksas (pieno
išrūgų proteino koncentratas, sojų proteino izoliatas, kalcio
kazeinatas, kiaušinio albuminas, kreatino HCI), „Ultra Mass“
lipidų kompleksas (nehidrogenizuoto saulėgrąžų aliejaus
milteliai, vidurinės grandies trigliceridai (MCT)), inulinas,
natūralios ir dirbtinės kvapiosios medžiagos, natrio chloridas, taurinas, „Ultra Mass“ vitaminų kompleksas (askorbo
rūgštis, di-alfa tokoferilio acetatas, niacinamidas, dikalcio
pantotenatas, piridoksino HCI, vit. A, acetatas, riboflavinas,
tiamino mononitratas, folio rūgštis, biotinas, cholekalciferolis, cianokobalaminas), stabilizatoriai, celiuliozės
derva, ksantano derva, karagenas, betaino HCI, cholino
bitartratas, saldikliai, sakralozė ir acesulfamas K.
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VARTOJIMAS
Treniruočių dienomis: 1 kupinas
valgomasis šaukštas sumaišytas
300 ml pieno – kokteilis ryte, iškart po
treniruotės ir prieš miegą.
Ne treniruočių dienomis: kokteilis
ryte, prieš pietus, prieš pavakarius ir
prieš miegą.

Dažnai neturintiesiems laiko
gerai pavalgyti ir siekiantiesiems
aukščiausių rezultatų: vartoti
kokteiliuose su maistinėmis
medžiagomis, pvz: 0,5 litro pieno, 1
bananas, 0,5 pakelio varškės, 3 putpelės
kiaušiniai, 1 porcija neriebių vanilinių
ledų, 3 valgomieji šaukštai avižinių
dribsnių, 1 valgomasis šaukštas „Ultra
Mass 4500“. Viską išmaišyti plakikliu.
Galima įsidėti ir mėgstamų šaldytų uogų.

Naudojimo schema:
I savaitę – 1 kokteilis per dieną,
II – 2 kokteiliai per dieną,
III – 4 kokteiliai per dieną,
IV – 6 kokteiliai per dieną,
V – 1 kokteilis per dieną.

UNISYN

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (100 g):
Kalorijų
394 kcal/1647 kJ
Kalorijų iš riebalų
34 kcal
Riebalų
3,9 g
Juose sočiųjų riebalų rūgščių
1,94 g
Cholesterolio
62,6 mg
Angliavandenių
56 g
Kuriuose cukrų
3,2 g
Ląstelienos
3,2 g
Baltymų
33,5 g
Natrio
145 mg
Kalio
255 mg

Unikali maisto pakaitalo formulė

MAISTINĖ VERTĖ
155 g (3,5 kaušelio)
Kalorijų
605 kcal
Kalorijų iš riebalų
53 kcal
Riebalų
5g
Juose sočiųjų riebalų rūgščių
3g
Cholesterolio
100 mg
Angliavandenių
88 g
kuriuose ląstelienos
2g
iš jų paprastųjų
7g
Baltymų
52 g
Natrio
225 mg
Kalio
396 mg
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS:

Jei norite augti – jums reikia papildomų
kalorijų. ULTRA MASS – kaip tik toks produktas.
Jame gausu gerai pasisavinamų maisto medžiagų,
jos padės pasiekti norimo rezultato. Šiame papilde
nėra nieko nereikalingo. ULTRA MASS – tarsi
puikios kokybės baltymų, angliavandenių ir gerųjų
riebalų sandėlis. Taigi neapkrausite virškinimo ir
gausite visas reikalingas kalorijas. ULTRA MASS
4500 ypač gerai tirpsta, nebūna labai tirštas netgi
išmaišius didelį kiekį (400 g) miltelių. Tai labai svarbu
sunkiasvoriams sportininkams – jiems reikia išgerti
dideles porcijas.
Aukštesnės kokybės baltymai ULTRA
MASS 4500 turi labai aukštos kokybės 4 rūšių
baltymų, jie pasisavinami skirtingu laiku, tai
garantuoja, kad organizmas ilgiau bus aprūpintas
aminorūgštimis.
Aukštesnio lygio angliavandenių
kompleksas ULTRA MASS 4500 labai mažai turi
aukšto glikemijos indekso ir itin daug žemo
indekso angliavandenių. Todėl jį vartojant insulino
kiekis nedidės staiga.
Be to, šiame produkte yra daug gerųjų
riebalų, jie padeda išsaugoti glikogeno atsargas ir
padidina treniruotės efektyvumą.

Paskui padaryti 3 savaičių pertrauką ir
vėl galima kartoti iš naujo.
Išgėrę tokį kokteilį gausite vidutiniškai
50 g baltymų, 110 g angliavandenių ir
20 g riebalų. Tai jums leis sutaupyti laiką
ir gauti pakankamus kiekius maistinių
medžiagų. Didžiausias mūsų praktikoje
buvęs prieaugis – 20 kg per 4 mėnesius
(buvo suderinta mitybos, poilsio ir
treniruočių programa).
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į
„Maisto sportui“ konsultantus.

Skonis: Braškių

maltodekstrinas, „Real Gains“ proteino kompleksas (ultra
filtruotas išrūgų koncentratas, išrūgų proteino izoliatas,
miceliarinis kazeinas), inulinas, linų sėklų aliejus, kalcio
kazeinatas, natūralios ir dirbtinės kvapiosios medžiagos,
natrio chloridas, MCT, saldikliai sakralozė ir acesulfamas K.

Jei jus išvežtų į negyvenamą salą ir leistų pasiimti vieną maisto papildą, ką
pasirinktumėte? Baltyminį papildą? Gerus multivitaminus? Energinį šokoladą? Žinokite,
kad maisto pakaitalas (angl. –VP arba MRP) yra tarsi baltymai, angliavandeniai, energiniai
batonėliai ir multivitaminai viename kokteilyje! Maisto pakaitalas – visavertis produktas.
Jame yra baltymų, angliavandenių, vitaminų, mineralų ir šiek tiek riebalų. Taigi vartoti
maisto pakaitalus tinka įvairiais tikslais: norint prisiauginti raumenų masės, atsigauti
po sunkių ir varginamų treniruočių. Svajojantiesiems atsikratyti svorio jis gali atstoti
užkandžius, o sunkiems ligoniams šis maisto pakaitalas – tikras išsigelbėjimas: vartojamas
kaip maistingas kokteilis.
Tikrai geras maisto pakaitalas turi būti maistingas ir lengvai paruošiamas. Pagal
visus šiuos kriterijus UNISYN lenkia visus žinomus pakaitalus, todėl jis ir vadinamas antros
kartos maisto pakaitalu. Kuo UNISYN toks ypatingas? Jis buvo sukurtas realiems žmonėms,
kuriems nesvarbūs skambūs sudėtinių dalių pavadinimai, svarbiausia – produkto nauda.
Jo visos sudedamosios dalys – patvirtintos! Nėra paprastųjų angliavandenių, prisotintųjų
riebalų, tačiau yra idealus angliavandenių ir baltymų santykis – 2:1, yra 26 svarbiausi
vitaminai ir mineralai! UNISYN – ne sudėtingas, o tiesiog tobulas! UNISYN – puikus
produktas maistingiems kokteiliams pasiruošti.
Jei pasibaigus treniruotei norite maistingo
baltyminio kokteilio – išmaišykite 2 kaušelius
UNISYN 300 ml vandens arba pieno, galite įdėti
kreatino, BCAA arba vieną porciją HMB. Pajusite,
kaip grįžta jėgos, ir nuovargio – kaip nebūta.
Nespėjote pavalgyti? Į UNISYN kokteilį įdėkite
puse pakelio varškės, vieną bananą ir 2–3
šaukštus avižinių dribsnių. 2 minutes paplakite
plakikliu, ir patiekalas paruoštas. Argi gali būti
lengviau?

PAKUOTĖJE: 1,13 kg.

VARTOJIMAS
Jėgos sportas: 1–2,5 kaušelio (pagal
kūno svorį) išmaišyti 350–400 ml vandens,
neriebaus pieno ar sulčių. Kokteilį gerti tik
atsikėlus ryte ir iškart po treniruotės. Ne
treniruočių dienomis – 1–3 kokteiliai tarp
valgių.
Laikantis dietos, metant svorį: Kelis
kokteilius gerti vietoj užkandžių ir vieną –
vietoj vakarienės.
Jei sunkiai dirbama (miško, statybų darbai ir
pan.) ir nėra galimybės pasiimti pakankamai
maisto, reikia įsipilti 2–3 kaušelius miltelių į
0,5 l stiklainį arba plakiklį. Nebūtina skiesti –
vandens visada galima rasti. Štai ir maistingas
užkandis. Jis tikrai vertesnis už sausus
sumuštinius!
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į
„Maisto sportui“ konsultantus.

M
MAISTINĖ
IR ENERGINĖ VERTĖ (75 g):
Kalorijų
280 kcal/11173 kJ
Baltymų
44 g
Angliavandenių
A
22 g
Riebalų
1,5 g
Natrio
N
240 mg
Kalio
525 mg
Vitamino A
V
750 µg (94 % RPN)
Vitamino D
V
5 µg (100 % RPN)
Vitamino E
V
10 mg (100 % RPN)
Vitamino C
V
30 mg (50 % RPN)
Vitamino B6
1 mg (50 % RPN)
Vitamino B12
3 µg (300 % RPN)
Vitamino K
40 µg
Tiamino
0,75 mg (54 % RPN)
Riboflavino
0,85 mg (53 % RPN)
Niacino
10 mg (56 % RPN)
Pantoteno rūgšties
5 mg (83 % RPN)
Folio rūgšties
200 µg (100 % RPN)
Biotino
0,15 mg (100 % RPN)
Kalcio
500 mg (62,5 % RPN)
Fosforo
250 mg (31 % RPN)
Magnio
100 mg (33 % RPN)
Cinko
3,8 mg (25 % RPN)
Chromo
30 µg
Mangano
500 µg
Vario
500 µg
Seleno
17,5 µg
Geležies
5 mg (36 % RPN)
Molibdeno
18,5 µg
RPN – rekomenduojama paros norma.
SUDĖTIS:
išrūgų baltymų koncentratas, kazeino peptidai, pieno
baltymų izoliatai, išrūgų baltymų izoliatai, glutamino
peptidai, kiaušinių baltymų albuminas, maltodekstrinas,
kukurūzų sirupas, braškių kvapiosios medžiagos, tirštikliai
natrio karboksimetilceliuliozė ir ksantano derva, stabilizatorius karageninas, natrio chloridas, magnio oksidas, askorbo
rūgštis, saldikliai sukralozė ir acesulfamas K, d alfa tokoferilio
acetatas, retinilio palmitatas, selenometioninas, niacinamidas, kalcio pantotenatas, cinko oksidas, cholekalciferolis,
mangano sulfatas, piridoksino hidrochloridas, tiamino
mononitratas, vario oksidas, folio rūgštis, ciankobalaminas,
chromo chloridas, biotinas, natrio molibdatas, filochinonas,
riboflavinas, geležies oksidas, fosforas, kalio sulfatas.
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Proteinai

Skonis: Vaisių punčo

Kiekvienas sportininkas žino – nori priaugti raumenų,
reikia baltymų. Tačiau kas tai yra proteinas ir kokia jo reikšmė
organizmui?
Proteinas – antra po vandens pagal gausumą
organizmo sudedamoji dalis. Jis sudaro ne tik organizmo
struktūras – ląsteles, audinius ir skeletą, bet ir funkcinius
veiksnius – tokius kaip hormonai, antikūniai, DNR, virškinimo
sekretas. Proteinas lemia raumenų augimą jėgos atletams,
ūgio didėjimą vaikams, padeda užpildyti atsiradusias sveikatos
spragas. Įvairūs proteinai, pavyzdžiui, esantys raudonuosiuose
kraujo kūneliuose, hormonuose ir imuninėse ląstelėse, nuolat
pažeidžiami, todėl turi būti atnaujinami. Daugiausia visaverčio
proteino yra gyvulinės kilmės produktuose: kiaušiniuose,
mėsoje, žuvyje ir pieno gaminiuose.
Kaip namo sienas sudaro plytos, taip proteiną sudaro
aminorūgštys. Virškinimo metu šios „plytos“, aminorūgštys,
organizme subyra, rezorbuojamos į kraują ir surenkamos
naujai proteino sintezei. Dvidešimt dvi aminorūgštys
sudaro daug skirtingų proteinų, tarp jų – plaukų, nagų ir
sąnarių. Šiuos procesus reguliuoja nukleino rūgštys DNR
ir RNR, specifiniai proteinai, turintys genetinę informaciją.
Aštuonių aminorūgščių – leucino, lizino, izoleucino, valino,
metionino, treonino, fenialanino ir triptofano, vadinamų
nepakeičiamosiomis, organizmas negamina, jos turi būti
gaunamos su maistu.

Kad organizmas būtų sveikas, būtina kasdien gauti
proteino. Kadangi sportuojant labai padidėja proteino
poreikis, maisto papildai – kaip tik tai, kas neabejotinai
galėtų užpildyti šią spragą. Kaskart rinkdamiesi proteiną
papasakokite konsultantams savo rūpesčius ir siekius –
jei nesate profesionalus, varžybose dalyvaujantis atletas,
nebūtina orientuotis į tokios linijos produktus, nes jūsų kūnas
dar nėra taip ištreniruotas, kad reikėtų tokio baltymo. Tinkamai
vartodami įprastinį proteiną, galite pasiekti tikrai įspūdingų
rezultatų.
Vartodami proteiną visada gerkite daug vandens – šių
abiejų komponentų apykaita glaudžiai susijusi.
Ištvermės treniruotėse proteinas ne tik gali nepadėti,
bet ir rimtai pakenkti jūsų sveikatai. Jei esate krepšininkas,
futbolininkas ir kt. – kreipkitės į „Maisto sportui“ parduotuvių
konsultantus. Jums bus išsamiai paaiškinta, kaip vartoti
pasirinktą proteiną.
Tačiau proteino prireikia ne tik sportininkams.
Trūkstant jo slenka plaukai, lūžinėja nagai, pašiurkštėja oda,
susilpnėja lytinis potraukis, kankina nuovargis, žmogus gali
susirgti anemija. Taigi tinkamai vartojami proteino papildai
ne tik bus „plytos raumens statybai“, bet ir teigiamai veiks bet
kurio žmogaus sveikatą.

ULTRA
ISO WHEY

Ultrafiltruotas išrūgų proteino izoliatas

Baltymai, susidedantys tik iš aukščiausios kokybės, itin gerai filtruotų išrūgų baltymų
izoliatų, juose nėra angliavandenių, cukraus, riebalų ir laktozės. Šis baltymas tinkamas tiek
aukščiausio lygio sportininkui, tiek bet kuriam žmogui, ieškančiam pačios aukščiausios kokybės
produkto. Produktas tinkamas netoleruojantiesiems laktozės.

VARTOJIMAS
1 kaušelis (25 g) miltelių su 200–300 ml vandens.
Vieną kokteilį išgerti tik atsibudus ir vieną iškart po
treniruotės. Ne treniruočių dienomis gerti ryte ir
likus 0,5 val. iki pietų.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto
sportui“ konsultantus.

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (25 g – 1 kaušelyje):
Kalorijų
84 kcal / 368 kJ
Kalorijų iš riebalų
0 kcal
Riebalų
0g
Cholesterolio
1,7 mg
Angliavandenių
0g
Natrio
56 mg
Baltymų
20 g
Riboflavino
140 µg
Kalcio
K
104 mg
(13 % RPN)
Fosforo
osforo
62 mg
(8,9 % RPN)
Magnio
M
18 mg
(6 % RPN)
Kalio
172 mg
Aminorūgščių balansas
(gramais 1 porcijoje – 25 g miltelių):
Alanino
A
1,15 g
Arginino
A
0,525 g
Asparto rūgšties
A
2,45 g
Cisteino
0,575 g
Glutamo rūgšties
G
2,8 g
Glutamino
G
1,075 g
Glicino
G
0,425 g
Histidino
H
0,45 g
Izoleucino
zoleucino
1,4 g
Lizino
izino
2,075 g
Leucino
eucino
2,5 g
Metionino
M
0,475 g
Fenilalanino
enilalanino
0,775 g
Prolino
1,275 g
Serino
erino
1,075 g
Treonino
reonino
1,475 g
Triptofano
riptofano
0,375 g
Tirozino
0,675 g
Valino
V
1,35 g
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS:
ultrafiltruotas išrūgų proteino izoliatas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, kvapiosios medžiagos,
natrio chloridas, dažiklis E129, saldiklis sukralozė.

Pakuotė: 907 g.
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Šis baltymas – aukščiausios kokybės standartas išrūgų baltymų formulėms. Ar sportuojate,
kad prisiaugintumėte raumenų, ar laikotės dietos siekdami sumažinti svorį – ULTRA WHEY PRO yra
puikus baltymų šaltinis, padėsiantis pasiekti norimo rezultato. Kuo ši formulė išsiskiria iš kitų?
SUDĖTIS:
Tuo, kad joje yra sumaišyti trijų aukščiausio standarto išrūgų baltymų šaltiniai –
Pure WheyTM ultrafiltruotas išrūgų koncentratas, išrūgų
ultrafiltruotas išrūgų baltymo koncentratas, išrūgų izoliatas ir glutamino peptidais praturtinti
izoliatai, hidrolizuoti išrūgų peptidai ir glutamino peptidai,
hidrolizuotų išrūgų peptidai. Kiekvienoje porcijoje yra 22 gramai baltymų, išgautų iš „Universal
natūralios ir dirbtinės kvapiosios medžiagos, saldikliai
Nutrition“ kompanijos patentuotos formulės „PureWhey Protein
sukralozė ir acesulfamas K.
Blend“. Šis baltymas gaminamas
esant
žemai
temperatūrai
(gaminančios pigesnį baltymą
VARTOJIMAS
karštu būdu kompanijos tiesiog
sunaikina biologiškai aktyvias
Jėgos sportas, kai siekiama priaugti raumeninės masės: per dieną vartokite
frakcijas, nors baltymo kiekis
0,8 g miltelių vienam kūno kilogramui. Kokteilius galite maišyti piene, sultyse
nekinta), todėl jame išsaugoma
ar vandenyje. Jei norite kokteilį praturtinti maistinėmis medžiagomis, plakdami
ne tik maistinė, bet ir didžiausia
pridėkite 1 bananą ir 2–3 šaukštus avižinių dribsnių – labai padidinsite kokteilio
biologinė vertė. ULTRA WHEY
maistinę vertę ir, žinoma, savo svorį.
PRO – puikus BCAA ir glutamino
šaltinis. Tuo šis produktas išsiskiria
Įprastinėms jėgos treniruotėms: kaušelis ryte tik nubudus ir kaušelis iškart po
iš kitų tokių ir panašių produktų
treniruotės. Ne treniruočių dienomis – kaušelis ryte ir kaušelis 0,5 val. iki pietų.
rinkoje. Rinkitės tai, kas geriausia!
Be to, jo išskirtinai puikus skonis.
Siekiant sumažinti kūno riebalinę masę: kaušelis su 300 ml lieso pieno, vietoj

vakarienės. Dar vieną kokteilį galima išgerti vietoj vieno valgio dieną.

PAKUOTĖJE: 908 g arba 3 kg.

Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

SUPER
WHEY PRO

Proteinas be dirbtinių dažiklių, saldiklių ir konservantų

Taikant sudėtingą technologiją filtruotas baltymas. Šis produktas – nuostabus
pasirinkimas tiems, kurie tikrai vertina tai, kas natūralu. Jis gaminamas pagal unikalią
technologiją, padedančią išsaugoti pačią aukščiausią kokia tik įmanoma biologinę
produkto vertę. Jame nėra nei dirbtinių dažiklių, nei
dirbtinių saldiklių, nei jokių konservantų! Jį gali vartoti
kiekvienas, kurio organizmas sunkiai virškina įprastus
baltymus, kuris renkasi tik natūralius, ekologiškus
produktus, kuris vartoja tai, kas sukuriama geriausio.
Dėl savo grynumo šis produktas tinka ir jaunesniems,
ir vyresniems žmonėms.

VARTOJIMAS
Jėgos sportas, kinezioterapijos užsiėmimai: 1,25
kaušelio (26 g) miltelių išmaišytyti 200–300 ml sulčių,
vandens ar neriebaus pieno. Treniruočių dieną išgerti
ryte tik atsikėlus ir iškart po treniruotės.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“
konsultantus.

Skoniai: Vanilės, šokolado

Skoniai: Vanilės, šokolado, braškių

Išrūgu proteino koncentratas

ULTRA
WHEY PRO

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (30 g – 1 kaušelyje):
Kalorijų
116 kcal/486 kJ
Kalorijų iš riebalų
14kcal
Riebalų
1,5 g
(2 % RPN)
Juose paprastųjų riebalų rūgščių
1g
(5 % RPN)
Cholesterolio
35 mg (12 % RPN)
Natrio
65 mg
(2 % RPN)
Kalio
166 mg
(5 % RPN)
Angliavandenių
3,5 g
iš jų paprastųjų
3g
Baltymų
22 g
Kalcio
88 mg
(9 % RPN)
Fosforo
79 mg
(8 % RPN)
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (23 g – 1 kaušelyje):
Kalorijų
100 kcal/419 kJ
Kalorijų iš riebalų
9 kcal
Riebalų
1g
(2 % RPN)
juose sočiųjų riebalų rūgščių
1g
(5 % RPN)
Natrio
40 mg
(3 % RPN)
Kalio
130 mg
(4 % RPN)
Angliavandenių
5g
(2 % RPN)
iš jų paprastųjų
4g
Baltymų
17,5 g
(35 % RPN)
Vitamino A
12 µg
(2 % RPN)
Kalcio
100 mg
(11 % RPN)
Geležies
260 µg
(<2 % RPN)
Aminorūgščių kiekis 17,5 g gryno baltymo (1 kaušelyje):
L-valinas (BCAA)
793 mg
L-izoleucinas (BCAA)
1122 mg
L-leucinas (BCAA)
2195 mg
L-arginas
404 mg
L-metioninas
367 mg
L-treoninas
810 mg
L-histidinas
357 mg
L-fenilalaninas
699 mg
L-triptofanas
501 mg
L-lizinas
1869 mg
L-glicinas
66 mg
L-alaninas
194 mg
L-cisteinas
731 mg
L-asparto rūgštis
1716 mg
L-tirozinas
145 mg
L-serinas
152 mg
L-glutamino rūgštis
2410 mg
L-prolinas
151 mg
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS:
ultrafiltruotas išrūgų baltymas, fruktozė, lecitinas ir
natūralios kvapiosios medžiagos.

PAKUOTĖJE: 780 g.
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SPECIALIZED PROTEIN

FOR LEAN MASS

Skoniai: Vanilės, šokolado

Specialus baltymų mišinys raumeninei masei

Šis proteinas buvo sukurtas norintiems priaugti raumeninės masės atletams. Produktas – sporto
mitybos mokslo (The Science of sport nutrition) kūrinys. Jo formulė išskirtinė – SPM 311 (3 dalys išrūgų, 1 dalis
pieno ir 1 dalis sojų baltymo). Gaminys turi daug gliutamino, gliutamino peptidų, mažos molekulinės masės
baltymo ir daug maistingų mikrodalelių.
SPM 311 jungia visas pažangiausias proteino gamybos technologijas, tai naujausias ir puikiausias
produktas, skirtas šiuolaikiniam sportininkui.
Didžiausia jėgos atletų problema – proteino pasisavinimas. Jei nori augti – turi gauti daug baltymų.
Kai kurie atletai per dieną suvartoja iki 500 g proteino, todėl jį pasisavinti organizmui tikrai nėra lengva. Per
daug vienos rūšies proteino ar netinkamas jo vartojimas dar labiau pagilina šią problemą. Moksliniais tyrimais
jau ne kartą buvo įrodyta, kad raumenys geriausiai auga, kai organizmas gauna ne vienos rūšies baltymų.
Štai kodėl SPM 311 proteinas yra labiausiai pasisavinamas organizmo. Kitaip nei vienos rūšies proteinas, SPM
311 turi ir „greitai veikiančio“, ir „lėtai veikiančio“ baltymo mišinį. Tai užtikrina, kad po treniruotės organizmas
bus aprūpintas aminorūgštimis greitai organizmo baltymų sintezei, o kitą dienos (ar nakties) dalį bus stabdomas
raumenų irimas (katabolizmas). Kadangi produktas turi didelį procentą izoliuoto
ir hidrolizė būdu pagaminto išrūgų baltymo, jis pasisavinamas dar geriau.
Kad raumeninis audinys sparčiau augtų, SPM 311 yra daug aktyvių
baltyminių frakcijų – tokių kaip glikomakropeptidų ir imunoglobulinų. Kitaip
sakant, šis baltymas gali dalyvauti greitoje baltymų sintezėje (greitai sukelti
anabolizmo procesus) iškart po treniruotės. Lėtai išsiskiriant aminorūgštims,
antikatabolinė būklė tęsis 24 valandas.
Tyrimais buvo įrodyta, kad tokio tipo proteinas efektyviau nei vien išrūgų
baltymas stabdo raumenų irimą ir skatina kurtis naujus baltymus. SPM 311 yra ir
fosfopeptidų, jie padeda pasisavinti maistingąsias medžiagas ir mineralus – tokius
kaip cinkas, kalcis ir kt.
Be to, šis mišinys praturtintas specialiaisiais peptidais, jie neleidžia
nevisiškai suvirškintam baltymui pasišalinti iš skrandžio. Vadinasi, sportininkai
gali būti ramūs – nuo didesnio suvartoto proteino kiekio pilvo nepūs. Šiame
mišinyje yra didesnis L-ornitino aminorūgšties kiekis. Ši aminorūgštis dalyvauja
susidarant augimo hormonui, padeda išvalyti organizmą (šlapalo (karbamidas,
urea) susidarymo ciklas) po intensyvių fizinių krūvių.
PAKUOTĖJE: 456 g arba 910 g.

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (30 g – 1 kaušelyje):
Kalorijų
110 kcal/461 kJ
Kalorijų iš riebalų
9kcal
Iš viso riebalų
1g
Iš viso angliavandenių
<2 g
Baltymų
24 g
Kalcio
170 mg (17 % RPN)
Fosforo
70 mg
(7 % RPN)
Magnio
8 mg
(2 % RPN)
Natrio
100 mg
(4 % RPN)
Kalio
175 mg
(5 % RPN)
Ornitino (L-ornitinas)
670 mg
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS:
„Pro Whey“ kompleksas (išrūgų izoliatas, hidrolizato ir koncentrato mišinys), izoliuoti kazeino peptidai, kiaušinio albuminas, glutamino peptidai, natūralios ir dirbtinės kvapiosios
medžiagos, guaro derva, saldikliai sacharozė ir acesulfamas K.

VARTOJIMAS
Jėgos sportas: veiksmingiausia 1g miltelių – 1 kg
kūno svorio. Pvz. 80 kg atletui per dieną reikia
suvartoti 80 g proteino – vidutiniškai 3 kaušelius.
Vartoti ryte ką tik atsikėlus, iškart po treniruotės ir
prieš miegą. Kaip ir visus baltymus, reikėtų vartoti
likus mažiausiai 0,5 val. prieš valgį.
Sveikatingumo treniruotės: 1 kaušelis
išmaišytas 300 ml pieno, sulčių ar vandens iškart
po treniruotės.
Sveikstant po traumų ar operacijų, esant
fiziniam pervargimui: 0,8 g proteino – 1 kg
kūno svorio. Pvz. 80 kg sveriančiam žmogui būtų
vidutiniškai 64 g baltymo (2 kaušeliai su kaupu).
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto
sportui“ konsultantus.

SUDĖTIS:
išrūgų baltymų kompleksas (išrūgų izoliatas, hidrolizato
ir koncentrato mišinys), SUPRO rūšies sojų izoliatai, izoliuoti kazeino peptidai, gliutamino peptidai, L-karnitinas,
natūralios ir dirbtinės vanilės kvapiosios medžiagos,
saldikliai sukralozė, acesulfamas K, ksantano derva.

VARTOJIMAS
Jėgos sportas, laikantis specialios mitybos plano:
0,8 g kiekvienam kūno kg (64 g miltelių – 80 kilogramų
atletui; vidutiniškai 2 kaušeliai su kaupu per dieną).
Gerti 1 kaušelį ryte ir 1 – iškart po treniruotės. Ne
treniruočių dienomis gerti ryte ir vietoj vakarienės.
Laikantis lieknėjimo dietos: 1g kiekvienam kūno kg
(per dieną). Kadangi tokiu atveju reikia maitintis 6–7
kartus per dieną, „Specialized Protein For Dieters“ galima
vartoti 3 kartus – vietoj užkandžių ir vakarienės.
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Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“
konsultantus.

SPECIALIZED PROTEIN

FOR DIETING

Specialus baltymų mišinys besilaikantiems dietos

Šis proteinas buvo sukurtas žmonėms, besilaikantiems dietos, besistengiantiems
sumažinti riebalinę kūno masę ir išlaikyti raumeninę. Liesa raumeninė masė labai svarbi
medžiagų apykaitai. Priaugintas 1 kilogramas raumenų per mėnesį gali vidutiniškai
„sudeginti“ apie 10000 kcal. O laikantis dietos ir netenkant raumeninės masės, organizmo
sugebėjimas „deginti“ riebalus sumažėja. SPECIALIZED PROTEIN FOR DIETERS padeda
kovoti su šia problema. Tai moksliškai sukurta formulė siekiant:
1. teikti papildomos energijos;
PAKUOTĖJE: 455 g arba 910 g.
2. palaikyti liesą raumenų masę;
3. padėti slopinti apetitą.
Kai laikotės dietos, jums reikia daugiau išsišakojusių
aminorūgščių (BCAA) ir 14 glikogeninių aminorūgščių (Ala, Arg, Asp,
Asn, Cys, Glu, Gln, Gly, His, Met, Pro, Ser, Thr, Val). BCAA ir glikogeninės
aminorūgštys apsaugo liesą raumeninę masę, kai kalorijos, ypač iš
angliavandenių, yra apribotos. Kai laikantis griežtos, angliavandenius
ribojančios dietos organizme pritrūksta gliukozės, „įsijungia“
sudėtingi mechanizmai ir pradeda vartoti organizmo aminorūgštis
kaip energinį vienetą. Kuo ilgiau šis procesas vyksta, tuo daugiau
raumenų masės prarandama. SPM 211 kaip tik ir yra medžiagų,
padėsiančių jums jaustis žvaliai. Išgėrus SPM 211 organizme padidėja
cholicistokinino (ChCK) (hormonas, skatinantis kasos fermentų
aktyvumą ir tulžies pūslės susitraukimus) koncentracija, tai suteikia
sotumo jausmą ir sumažina apetitą.
Jūsų treniruočių programa sudaryta taip, kad pasiektumėte
geriausių rezultatų. Taip pat turite ir maitintis – pasirinkite
specializuotą produktą, ir rezultatų laukti neprailgs.

Skoniai: Vanilės, šokolado

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (30 g – 1 kaušelyje):
Kalorijų
95 kcal/398 kJ
Kalorijos iš riebalų
7kcal
Iš viso riebalų
<1 g
Iš viso angliavandenių
<1 g
Baltymų
24 g
Folio rūgšties
20 µg
(5 % RPN)
Kalcio
150 mg (15 % RPN)
Geležies
540 µg
(3 % RPN)
Fosforo
100 mg (10 % RPN)
Magnio
8 mg
(2 % RPN)
Natrio
120 mg
(5 % RPN)
Karnitino (L-karnitinas)
100 mg
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.

CREATINE

PAKUOTĖJE: 400 g arba 120 g.

Nors buvo atrastas seniai – 1835 m., tik nuo 1990-ųjų kreatinas sukėlė tikrą
revoliuciją sporto pasaulyje. Kai 1991 m. spaudos konferencijoje geriausi Anglijos
sprinteriai pasakė, kad rezultatų jiems padėjo pasiekti kreatino monohidratas,
prasidėjo tikras kreatino vartojimo bumas. Ir ne veltui. Juk tai galbūt labiausiai
ištirta (kaip ir kofeinas) sportinį darbingumą gerinanti priemonė. Tūkstančiai
tyrimų įrodė – taip, kreatinas gali padidinti darbingumą!
Jo veikimas organizme gana paprastas: jis padeda ATP (adenozintrifosforo
rūgštis) resintezei. ATP – tai pagrindinis organizmo energijos šaltinis. Deja,
jo užtenka tik 1–2 sekundėms, paskui reikia naujų jo resintezės šaltinių –
kreatinfosfatas (fosfokreatinas CRP) pirmas iš jų. Jo visada yra organizme, tačiau
kiekį lemia mityba ir jo gamybos organizme ypatumai. Jau nustatyta, kad, norint
pakelti darbingumą, padidinti kūno masę, reikia papildomai vartoti kreatino.
Kadangi kreatino pasisavinimas priklauso nuo insulino, jis geriau pasisavinamas su
paprastaisiais angliavandeniais, o dar geriau – paprastųjų angliavandenių ir išrūgų

VARTOJIMAS
Profesionalus jėgos sportas (per įkrovos
fazę): 1 arbatinis šaukštelis (5 g) 4 kartus
per dieną užsigeriant gliukozės tirpalu (1
valgomasis šaukštas gliukozės į 200 ml
vandens) 7 dienas. Paskui daryti 7 dienų
pertrauką, tada vartoti po 1 arbatinį šaukštelį,
jei sveriama iki 90 kg, ar po 2 arbatinius
šaukštelius, jei sveriama daugiau kaip 90 kg,
per dieną. Kursas – 21 d., paskui – 7 d.
pertrauka ir vėl kartoti kursą tiek, kiek būtina.
Mėgėjiškas jėgos sportas po traumų,
ilgo nesportavimo: 1 arbatinis šaukštelis
per dieną su gliukozės tirpalu arba baltymų ir
angliavandenių kokteiliu (pvz., „Gain Fast“).
Kursas – 21 d., paskui – 7 d. pertrauka

Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į
baltymo mišiniu.
„Maisto sportui“ konsultantus.
Kreatinfosfatinis energijos gavybos būdas trunka 8–12 sekundžių. Todėl ištvermės sportininkams jis
gali net pakenkti. Kreatino monohidratas tinka jėgos atletams, žaidybinių sporto šakų puolėjams, kūno darybos
sportininkams, kai kurių kitų sporto šakų sportininkams per treniruočių periodą.
Vartojimo ypatumai
Jei nenorite, kad vartojant kreatiną raumenys būtų tarsi sukaustyti – gerkite didesnį
MAISTINĖ VERTĖ (5 g – 1 nubrauktame arbatiniame šaukštelyje):
kiekį vandens nei įprasta. Vidutiniškai – 3 l sveriančiam 70 kg žmogui. Tai padės išvengti
Kreatino monohidrato
5000 mg
„sunkių“ rankų ar „sunkių“ kojų. Be to, papildomai vartokite magnio sulfato arba magnio citrato
ir neturėsite jokių problemų.
SUDĖTIS:
Žaidybinių šakų sportininkams geriausia vartoti ne 7, o 5 dienas (N. Jaščaninienė,
100 % grynas mikrogranuliuotas CreapureTM kreatino monohidratas.
2003), tai padeda išvengti sunkumo rankose ir kojose per varžybas.

CREATINE

Grynas kreatino monohidratas
su fosfatu kapsulėmis

MAISTINĖ VERTĖ (2 kapsulėse):
Kreatino monohidrato
1500 mg
Natrio fosfato
50 mg
Kalio bikarbonato
50 mg
Rekomenduojama paros norma nenustatyta.

VARTOJIMAS
Įprastų treniruočių dienomis rekomenduojama vartoti
2–3 kapsules 2 kartus per dieną. Rengiantis varžyboms
ar labai intensyviai treniruojantis – 3 kartus per dieną.
Kad būtų geriau pasisavintas, vartoti, kai tuščias
skrandis ir užgerti gliukozės tirpalu.

SUDĖTIS:
kreatino monohidratas, natrio difosfatas, kalio bikarbonatas, želatina, išrūgos, magnio stearatas ir stearino rūgštis.

PAKUOTĖJE: 100 kapsulių.

Skonis: Apelsinų

Tai ne tik kreatinas – šis produktas praturtintas šarmu
(alkaline) – kalio bikarbonatu ir natrio fosfatu. Todėl kompleksas
dar veiksmingesnis nei kiti kreatino produktai. Ir neturi įprastinio
kreatino monohidrato šalutinio poveikio.

Kreatinas su angliavandeniais

CREATINE
CHEWS

Jums patinka kreatinas, bet nepatogu jį naudoti? Užgaišote darbe, o reikia važiuoti į sporto salę.
Ką daryti? Įsigykite CREATINE CHEWS – mažas tabletes patogu nešiotis. Kiekvienoje porcijoje yra 5 g
gryno kreatino monohidrato su GlycoCarb kompleksu – naujausia angliavandenių formule, kuri labai
pagerina kreatino pasisavinimą. Be to, šios tabletės čiulpiamosios – pasisavinti pradedama jau burnoje,
taigi neturėsite būdingų skrandžio problemų. Nėra
riebalų ir kitokių nereikalingų priedų – tiesiog
pasiimk keletą apelsinų skonio tablečių – ir galėsi
jas vartoti bet kur ir bet kada!
PAKUOTĖJE: 144 tabletės.

VARTOJIMAS
Profesionaliems atletams: pirmas 5 dienas po 4 tabletes du kartus per dieną, paskui –
4 tabletes vieną kartą per dieną. Kursas – 21 d., paskui 7 d. pertrauka.
Bet kuriuo kitu atveju vartokite 4 tabletes per dieną: Kursas – 21 d., paskui 7 d. pertrauka.

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (4 tabletėse):
Kalorijų
16 kcal / 75 kJ
Angliavandenių
4g
iš jų paprastųjų
4g
Kreatino
5000 mg
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS:

kreatino monohidratas, gliukozė, sukrozė, gliukozės polimerai,
citrinos rūgštis, natūralios ir dirbtinės kvapiosios medžiagos,
sterino rūgštis ir magnio stearatas.

Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.
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Svorio
reguliavimo
priemonės,
deginančios
riebalus
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Svorio metimas, reljefiški, ryškūs raumenys...
Kam tai nėra svarbu? Net ir tas, kuris sako, kad
sportuoja tik dėl sveikatos, paslapčia svajoja apie
tokius raumenis. Tačiau šis kelias labai sunkus ir, deja,
pilnas nusivylimų... Taigi reikėtų pirma išsiaiškinti,
kokios svorio didėjimo priežastys.
Visi žinome: mūsų gyvenimas valdomas
priežasties ir pasekmės dėsnio. Jei plaktuku
pataikysime per pirštus, pajusime skausmą: smūgis –
priežastis, skausmas – pasekmė. Jei atsiranda
antsvoris, priežastis – netinkama mityba ir nejudrus
gyvenimo būdas, o nereikalingi kilogramai –
pasekmė. Pašalinus priežastį, pasekmė išnyksta
savaime. Taigi mes nesakome, kad vartodami
papildus atsikratysite nereikalingo svorį. Tik laikantis
mitybos kontrolės ir tinkamai treniruojantis galima
pasiekti rezultatą, o tinkamai vartojant papildus šį
procesą galima paspartinti iki pusantro karto.
Tad kokia ta bloga mityba? Tai nesuderinamų
produktų vartojimas kartu – mėsa su bulvėmis ar
ryžiais, pavalgius geriamas skystis, piktnaudžiaujama
cukrumi ir saldumynais, neatsisakoma gazuotų
gėrimų... Autoriai (Vydūnas, 1920, 1922, K. Dineika,
1978, 1984, Shelton, 1978, P. Breg, 1980, Malachov,
2001, 2008, ir kt.), kurie praėjusiame ir šiame
šimtmetyje (apie senesnius šaltinius neverta
ir užsiminti) aprašė šių dalykų kenksmingumą
sveikatai ir kūno grožiui, tikriausiai jau būtų užkimę
bepasakodami, kaip šie procesai lemia mūsų
sveikatą, nes mes nelabai mėgstame jų klausytis...
Nepakeitus požiūrio į mitybą sunku būtų sulaukti
rezultatų. Tačiau jei pradėsime derinti maistą ir
vartosime tinkamai subalansuotus maisto papildus,
jau per tris mėnesius būsime kitokie.
Kokie maisto papildai tinkami? Tai
medžiagos, kurios sukurtos remiantis biochemijos
logikos dėsniais, ne teoriniu, bet praktiniu pagrindu
(teoriškai kai kurie produktai turėtų veikti, o praktiškai
jie yra beverčiai). Būtent tokiu, o ne kitokiu santykiu
derinamos tik tam tikros produkto medžiagos. Tik
medžiagų tarpusavio santykis, o ne jų kiekis lemia
produkto veiksmingumą. Kiekvieno kokybiško
produkto gamintojų svarbiausia taisyklė: primum nil
nocere – pirmiausia nepakenk.
„Universal Nutrition“ kaip tik ir kuria sveikus,
neturinčius jokių neištirtų priedų produktus.
Jų kokybę ir veiksmingumą patikrino laikas ir
sportininkai. Užeikite į bet kurią „Maisto sportui“
parduotuvę, ir jums bus paaiškinta, kaip būtent
JŪS turėtumėte vartoti tuos produktus. Kiekvienas
žmogus individualus, mes tai žinome ir padėsime
suderinti jūsų papildų programą.

PAKUOTĖJE: 110 tabl.

FAT
BURNERS

Riebalų „deginimo“ formulė

Tai bazinis svorio reguliavimo produktas, visos suderintos
pagrindinės medžiagos buvo moksliškai patvirtintos kaip veiksmingos
(Burke, 2007). Jis neturi dirbtinių stimuliatorių – tokių kaip kofeinas ar
sinefrinas, todėl tinkamas žmonėms, besibaiminantiems dėl aukšto
kraujo spaudimo. Pagrindinė jo užduotis – skatinti riebiųjų rūgščių, kaip
energinio vieneto, pasisavinimą aerobinio krūvio metu. Todėl produktas
puikiai tinka dviračių, triatlono ar ilgų nuotolių bėgimo sporto šakų
atletams.
Šis maisto papildas gerina kepenų būklę, mažina cholesterolio
kiekį kraujyje, apsaugo nuo intensyvaus aerobinio krūvio metu vykstančių
oksidacinių reakcijų neigiamos įtakos audiniams ir organų sistemoms.
FAT BURNER – kokybiškas, saugus ir labai veiksmingas produktas.
Rinkitės tai, kas visiškai patikima!
Dėmesio! Kaip ir visi produktai, FAT BURNER veiksmingas tik
laikantis tinkamo mitybos ir treniruočių plano.
Dėl individualių rekomendacijų visada kreipkitės į „Maisto
sportui“ specialistus.

VARTOJIMAS
Treniruočių dienomis – 1
tabletė su 300 ml vandens
ryte ką tik atsikėlus ir tabletė
prieš treniruotę. Ne treniruočių
dienomis – 1 tabletė prieš
pusryčius ir tabletė prieš
pietus.

MAISTINĖ VERTĖ (2 tabletėse):
Cholino komplekso
2000 mg
Metionino
400 mg
Chromo pikolinato
50 µg
L-karnitino
100 mg
L-lizino
200 mg
Inozitolio
1000 mg
Betaino hidrochlorido
400 mg
Lecitino
200 mg
Geležies
1 mg (7 % RPN)
Sočiųjų riebalų rūgščių komplekso 100 mg
RPN – rekomenduojama paros norma.
SUDĖTIS:
miltinės meškauogės, inozitolio monofosfatas,
cholino citratas, kietiklis dikalcio fosfatas, metioninas,
betaino hidrochloridas, emulsiklis lecitinas, lizinas,
L-karnitinas, linų sėklos, stearino rūgštis ir magnio
stearatas, geležies oksidas, chromo pikolinatas.

Geriausias rezultatas
pasiekiamas vartojant kartu
su „CarniTech“.
Derinti su mitybos programa. Neviršyti 4 tablečių per dieną.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

CARNI
TECH

PAKUOTĖJE: 335 ml.

Efektyvus riebalų „deginimo“ skystis
Kaip fiziškai veiklus žmogus, tu žinai, iš kur tavo organizmas
gauna energijos. Kadangi pagrindinis raumenų energijos šaltinis yra
riebalai, labai svarbu, kaip naudojamos jų atsargos. O kad jos būtų
kuo geriau pasisavinamos, pagelbės CARNI TECH.. Jis labai svarbus
riebalų oksidacijos procese. CARNI TECH esančios medžiagos veikia
ilgosios grandinės riebalų rūgštis (aukščiausios kokybės organizmo
„kuras‘) aplink mitochondrijos membraną (ląstelės jėgos centras),
kad padidintų energijos gamybą. Be šių medžiagų riebalai sunkiai
gali būti naudojami energijai gaminti, taigi tokiu atveju riebalai ir
trigliceridai kaupiami organizme.
Apie 90 proc. L-karnitino, pagrindinės CARNI TECH
sudedamosios dalies, yra sukaupta griaučių raumenyse ir širdies
raumens ląstelėse. Trūkstant šios gyvybiškai svarbios medžiagos
gali labai pablogėti širdies ir raumenų veikla. Tai ypač aktualu
vegetarams, nes jie negauna reikalingo
kiekio karnitino ir jaučia jo trūkumą labiau nei
MAISTINĖ VERTĖ (29,12 ml – 2 valgomuose
žmonės, valgantys mėsą. Priežastis paprasta:
šaukštuose):
karnitino daugiausia yra mėsoje ir piene. Taigi
L-karnitino
1300 mg
vegetarams ir vegetarams sportininkams
Kininio ženšenio
100 mg
CARNI
TECH
papildas
nepaprastai
Gvaraninės paulinijos
50 mg
Žaliosios arbatos
75 mg
naudingas.
Balto gluosnio žievės
50 mg
CARNI TECH papilde yra mega dozė
gryno, įvertinto USP ženklu (gryniausias
SUDĖTIS:
pasaulyje L-karnitinas), karnitino. Į CARNI
išvalytas vanduo, glicerinas, papajos, citrinų rūgštis,
L-karnitino hidrochloridas, kininis ženšenis, žalioji
arbata, gvaraninės paulinijos, baltojo gluosnio žievės,
konservantas natrio benzoatas.

VARTOJIMAS
Svorio metimo treniruotė: 2 valgomieji šaukštai 1 val. prieš treniruotę.
Sveikatingumo treniruotė, siekiant padidinti energinį potencialą (egzaminai, fizinis ir
emocinis krūvis): 1 valgomasis šaukštas 1 val. iki veiklos.
Intensyvi profesionali aerobikos treniruotė ar varžybos: 2 valgomieji šaukštai 2 val. iki
krūvio, 1 valgomasis šaukštas įpusėjus krūviui. Vartoti su hipotoniniu ar izotoniniu gėrimu.

TECH sudėtį įeina keturi karnitino poveikį stiprinantys komponentai:
panax ženšenis (aukščiausia kininio ženšenio rūšis), guarana, žalioji
arbata ir baltasis gluosnis bei glicerolis (unikali medžiaga, ji gali
padėti ištverti didesnį fizinį krūvį).
Glicerolis padeda geriau cirkuliuoti kraujui dirbančiuose
raumenyse, taip atitolina nuovargį. Be to, jis sustiprina riebalų
metabolizmą (deginimą) ir turi savybę „taupyti“ baltymus.
Ženšenis padidina energijos ir darbo krūvio tęstinumą. Jis
jau seniai vartojamas ištvermei, budrumui padidinti, padeda sutelkti
dėmesį. Tos savybės itin svarbios rimtam sportininkui ir bet kuriam
dirbančiam žmogui.
Ženšenis taip pat vartojamas siekiant padidinti energijos
gamybą, deguonies pasisavinimą, pagreitinti smegenų funkcijas,
kontroliuoti cukraus kiekio kraujyje lygius, padidint fizinį pajėgumą
ir paskatinti DNR, RNR sintezę. Ženšenio pagrindiniai komponentai
yra 25 ar daugiau triterpenoidsaponinų, jie dar vadinami
„ženšenosidais“, įskaitant Rb – 1 ir Rg – 1. Žaliojoje arbatoje yra
natūralios medžiagos – teofilinų (pagrindinė vaistų astmai gydyti
sudedamoji dalis), tai padeda geriau pernešti deguonį, taip padidėja
ištvermė.
Teofilinas ir kofeinas, esantis guaranoje, veikia vienas kitą,
tad sustiprėja teigiamos kofeino savybės. Guarana sumažina apetitą,
padeda organizmui atsikratyti vandens pertekliaus, todėl pagerėja
fizinis pajėgumas. Kaip aspirino gavybos šaltinis, baltasis gluosnis
saugo nuo skausmo ir uždegimų, reguliuoja kūno temperatūrą.
Kitaip nei aspirinas, jis neskystina kraujo ir nedirgina jautraus
skrandžio.
Kodėl patartina rinktis CARNI TECH? Palyginti su kitų
garsiausių kompanijų L-karnitino produktais, CARNI TECH aprūpina
30 proc. daugiau L-karnitino (1000 mg ir 1300 mg). Be to, CARNI TECH
yra unikalių žolelių, jos sustiprina karnitino veikimą. Tai – patikimas
gaminys: „Universal“ kompanija garantuoja, kad jos produktams
gaminti naudojamos kokybiškiausios žaliavos.
„Carnitech“ nauda:
• Duoda papildomos energijos.
• Paspartina riebalų oksidaciją (deginimą).
• Stabdo pieno rūgšties gamybą, kad galima būtų ilgiau ir
intensyviau sportuoti.
• Padidina raumenų jėgą.
• Padeda apsaugoti raumenis nuo sužalojimų ir
pervargimo.
• Sumažina ir palengvina po veiklos atsiradusį skausmą,
malšina sąnarių skausmą.
• Mažina kraujo trigliceridų ir cholesterolio lygius.
• Skatina natūraliai išsiskirti adrenaliną.
• Kaupia naudingas glikogeno atsargas.
• Padidina deguonies sunaudojimą.

Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

TONE N TIGHTEN
Riebalų „degintojas“ subalansuotas moterims

Tai visiškai natūrali formulė, sukurta siekiančioms pagerinti savo
išvaizdą ir savijautą moterims.
Kiekviena sportuojanti moteris žino, kaip sunku atsikratyti ne tik riebalų
pilvo ir šlaunų srityse, bet ir besikaupiančio organizme vandens. Bet išeitis yra –
tereikia šį rūpestį patikėti TONE N TIGHTEN.. Jį vartojant pagerės medžiagų
apykaita ir diurezė. Tad kūnas atrodys kur kas stangresnis – argi ne to trokšta
kiekviena moteris?
TONE N TIGHTEN – veiksmingų medžiagų kombinacija, čia nėra jokių
nereikalingų priedų. Vartokite šį produktą mažiausiai tris mėnesius ir pamatysite,
kokie stulbinamai akivaizdūs bus jūsų pasikeitimai! Medžiagų apykaitą
gerinantys produktai turi būti vartojami
ilgiau, tik taip jie duoda naudos. Mėnuo ar
du didelės įtakos kūnui tobulėti neturės, nes
tik nuoseklios ir ilgalaikės pastangos būna
vaisingos.
VARTOJIMAS
Dėl tikslaus vartojimo kreipkitės į
„Maisto sportui“ specialistus.

MAISTINĖ VERTĖ (4 kapsulėse):
Cholino komplekso
1200 mg
Inozitolio
600 mg
Krūminių paprikų
100 mg
Varnalėšų
100 mg
Kalcio
150 mg
(19 % RPN)
Miltinių meškauogių
100 mg
L-karnitino komplekso
50 mg
Plačiosios turneros
50 mg
Betaino
50 mg
Vitamino B6
2 mg
(100% RPN)
Chromo pikolinato
200 µg
RPN – rekomenduojama paros norma.
SUDĖTIS:
inozitolio monofosfatas, kininiai skudučiai, miltinės
meškauogės, želatina, kalcio fosfatas, cholino
citratas, krūminės paprikos, varnalėšų šaknys,
betaino hidrochloridas, plačiosios turneros, stearino
rūgštis, magnio stearatas, L-karnitinas, kanadinės
auksašaknės, petražolės, piridoksino hidrochloridas,
chromo pikolinatas.

2–4 kapsules per dieną su 200 ml vandens.
Treniruočių dienomis – 0,5 val. prieš treniruotę.
Poilsio dienomis – 0,5 val., po papietavimo.

PAKUOTĖJE: 120 kapsulių.

Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.
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Vitaminai
Tai biologiškai aktyvios medžiagos. Esantys organizme nedideli jų
kiekiai kaip katalizatoriai dalyvauja beveik visose fermentinėse reakcijose
(Jameljanova, 2000, Alioshin, Vlasov, 2003). Taip trumpai vitaminus
apibūdina rusų farmakologai. Tačiau iš tikro vitaminų įtaka sportininkų ir
visų žmonių organizmui yra tiesiog nenusakoma. Žodžio „vita“ lotyniška
reikšmė – gyvenimas, gyvybė – tarsi pasako, kad šios mažos dalelės būtinos
palaikyti gyvybines funkcijas. Vitaminai – tai aktyvūs organiniai junginiai.
Jų organizmas nesugeba pasigaminti arba gali pasigaminti tik labai mažus
kiekius. Tiek nepakanka, todėl tų vitaminų būtina gauti su maistu. Valgant
nesuderinamus produktus (pvz., mėsą su bulvėmis ar ryžiais), nekokybišką
maistą, sportuojant, patiriant stresą, vitaminų poreikis išauga dešimteriopai,
o kartais – ir tūkstanteriopai (gydant kai kuriuos sutrikimus, susijusius su
vitaminų trūkumu). Pavyzdžiui, vitamino C profilaktinė dozė (skirta skorbuto
profilaktikai) tesudaro 60 mg, bet siekiant juo išgydyti peršalimą, imuniteto
deficitą ar anemiją ji gali sudaryti iki 10000 mg (L. Poling). Žinoma, dozių
yra įvairių, tačiau sportininkams vitamino C reikia nuo 500 mg iki 3000 mg.
Jo kiekį lemia sporto rūšis, pasirengimo periodas ir individualios žmogaus
savybės (Bulanov, 1999, Kulnenkov, 2001, 2008).
Terminą „vitaminai“ pasiūlė lenkų mokslininkas M. Funkas. Jis
vitamino B1 struktūroje nustatė aminogrupę ir norėjo pabrėžti šio junginio
svarbą gyvybei: vita – gyvenimas, aminum – aminas – „gyvybės aminai“. Vėliau
paaiškėjo, kad ne visi vitaminai turi aminogrupes, tačiau terminas prigijo.
Vitaminai skirstomi į tirpius riebaluose – A, D, E, K ir tirpius vandenyje –
B1, B2, B3, PP (B5), B6, B9, B12 (ir koenziminė struktūra), H, C. Visi vandenyje
tirpūs vitaminai (išskyrus C) turi azoto ir yra vadinami B vitaminais. Kai kurių
vitaminų specifinis aktyvumas gali būti būdingas keletui junginių, turinčių
panašią cheminę struktūrą. Tokie junginiai vadinami vitamerais. Žinoma
daug įvairios cheminės sudėties junginių, sintetinamų organizme, kuriems
būdingos tam tikros vitaminų savybės. Jie vadinami:
•Į vitaminus panašios, vandenyje tirpios medžiagos: cholinas –
vitaminas B4, inozitas (inozitolis) – B8, oroto rūgštis – B13, pangamo rūgštis –
B15, karnitinas – BT, lipo rūgštis – N, bioflavaniodai P, S-metilmetioninas – U,
p-aminobenzenkarboksi rūgštis (p-aminobenzoinė rūgštis - Bx)
•Į vitaminus panašios, riebaluose tirpios medžiagos: polinesočiosios
riebalų rūgštys – vitaminas F ir ubichinonas - CoQ
Kuo kenksmingas vitaminų trūkumas?
Avitaminozė – kai žmogus su maistu visiškai negauna vitaminų ir
suserga tokiomis ligomis kaip skorbutas ar beri beri. Laiku nenustatytos šios
ligos yra mirtinos (šiais laikais jomis susirgti tikriausiai nebeįmanoma, juk net
patys paprasčiausi maisto produktai vitaminizuojami).

Jei žmogus su maistu negauna pakankamai vitaminų, atsiranda
hipovitaminozės. Jos pavojingos dėl to, kad sunkiai nustatomos, pasireiškia
įvairiausiais medžiagų apykaitos sutrikimais ir gali virsti patologija. Tik JAV,
Japonijos ir kitų išsivysčiusių pasaulio šalių gydytojai pirmiausia nustato, kokių
medžiagų trūkumus ar perteklius pacientui sukėlė negalavimus. Mūsų šalyje
gydymas vitaminais tesudaro menką procentą, nors tai turėtų būti prioritetas.
Jei aspirino tik šiek tiek padaugintume, gali ištikti mirtis, o jei vitaminų kiekį
padidinsime keliais tūkstančiais procentų – blogiausiu atveju mūsų odą
išbers ar pradėsime viduriuoti. Štai kodėl tų šalių mokslininkai gydyti siūlo ir
vaistais, ir vitaminais – gydymo laikas sutrumpėja, o vaistų tenka vartoti kur
kas mažiau. Be to, nereikia pamiršti, kad vartojant antibiotikus visada būtina
vartoti B grupės vitaminų kompleksus. Antibiotikai sutrikdo žarnyno bakterijų
darbą, o būtent jos „atsakingos“ už B grupės vitaminų pasisavinimą. Pritrūkus
B grupės vitaminų sutrinką daugybės svarbių organizmo funkcijų darbas
(labiausiai pažeidžiama centrinė nervų sistema).
Sportininkų organizmui vitaminų reikia gerokai daugiau – sportuojant
medžiagų apykaita pagreitėja iki dešimties kartų, vadinasi, ir vitaminai
turėtų būti didesnės koncentracijos. Paprasti multivitaminų kompleksai
nepagelbėtų.
Norėtųsi paaiškinti, kodėl sportininkams (ir ligotiems žmonėms)
reikia didesnės koncentracijos vitaminų. Kaip prisimename iš mokyklos,
energijos virsmai mūsų gyvenime grindžiami dviem dėsniais: „Energija iš
niekur neatsiranda ir niekur neišnyksta, tiesiog viena jos rūšis virsta kita“ ir
„Energijos rūšių virsmas neįmanomas be nuostolių“. Taigi maisto energija
turi virsti kūno energija. Kadangi tai neįmanoma be nuostolių, reikia stengtis
užpildyti spragas. Štai kodėl sportininkų vartojami vitaminai turi būti didesnės
koncentracijos – medžiagų apykaitos lygis labai aukštas
(retas nesportuojantis žmogus savo pulso dažnį gali padidinti taip,
kad jis būtų daugiau kaip 170 tvinksnių per minutę), susidaro didžiuliai
medžiagų deficitai. Darbingumą padidina ne tiek vitaminų kompleksas, kiek
pats organizmas – jis gauna reikiamą kiekį medžiagų ir pradeda funkcionuoti
optimaliai.
Vitaminų komplekso veiksmingumui lemiamą įtaką turi ne jame
esančių medžiagų gausa, bet jų tarpusavio suderinamumas (sinergetika). Kai
kurios kompanijos bando kopijuoti populiariausius vitaminų kompleksus ir
į savo produktus sudeda gausybę medžiagų, bet jų dozės tarpusavyje nėra
suderintos. Tačiau tik gerai parinktos formulės garantuoja, kad vitaminai
bus tikrai naudingi. Tokie yra „Universal Nutrition“ kompanijos vitaminų
kompleksai. Lemiamą reikšmę tam turėjo mokslininkų patirtis ir 25-erių metų
praktinis stažas. Pasirinkus „Universal Nutrition“ produkciją, organizmas gaus
tik pagrindines reikalingiausias medžiagas. Jo neapsunkins jokie „stebuklingi“,
neaiškios kilmės, neišbandyti priedai. Jei domina, kokias dozes geriausia
vartoti, visada kreipkitės į „Maisto sportui“ specialistus.

SPA PAK

Ypatingai stiprus vitaminų ir mineralų kompleksas
Šiuolaikinio žmogaus gyvenimas kur kas intensyvesnis, tempas daug greitesnis nei
anksčiau. Vis daugiau laiko praleidžiame darbe ir tvarkydamiesi namuose. Atostogos trumpėja.
Stresas – kasdienis palydovas. Tinkamai maitintis pasidarė beveik neįmanoma. Ne tik dėl to, kad
reikia skubėti, bet ir todėl, kad suprastėjo maisto kokybė – dauguma daržovių ir vaisių užauginama
nenatūraliomis sąlygomis. Organizmui reikia pailsėti nuo šio
beprotiško lėkimo ir rutinos. Čia SPA PAK gali jums padėti. Jis suteiks
kūnui šviežumo, energijos ir žvalumo. Produkto sudedamosios dalys –
dvidešimt vienos labai svarbios medžiagos mišinys.
Tai unikalus multivitaminų ir mineralų kompleksas. Be to, jame
yra jonizuotų elementų, jie būtini gerai organizmo būklei palaikyti.
PAKUOTĖJE: 30 pakelių.

VARTOJIMAS
Jėgos sportas: 1 pakelis per diena, geriausiai iškart po pusryčių.
Esant sunkiam fiziniam ir protiniam pervargimui (mokslas, sunkus
fizinis darbas, persirgtos sunkios ligos, imunodeficitas): 1 pakelis po
pusryčių, 3 dienas gerti, 1 dieną negerti. Kursas – 3 mėnesiai. Pasibaigus
kursui būtina gerti palaikomąsias vitaminų (pvz., „Daily Formula“) dozes.
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MAISTINĖ VERTĖ (1 pakelyje):
VITAMINŲ:
A
792 µg (99 % RPN) ,
D
4,25 µg (85 % RPN)
E
100 mg (1000 % RPN)
C
500 mg (833 % RPN)
B6
36 mg (1800 % RPN)
B12
3 µg (50 % RPN)
Tiamino
38 mg (2533 % RPN)
Riboflavino
38 mg (2235 % RPN)
Niacino
41 mg (205 % RPN)
Folio rūgšties
200 µg (50 % RPN)
Biotino
150 µg (50 % RPN)
Pantoteno rūgšties
38 mg (380 % RPN)
MINERALŲ:
Kalcio
100 mg (10 % RPN)
Jodo
100 µg (67 % RPN)
Magnio
51 mg (13 % RPN)
Kalio
99 mg
(3 % RPN)
Cinko
7,5 mg (50 % RPN)
Chromo
3,6 µg
(3 % RPN)
Mangano
15 mg (750 % RPN)
Vario
3 mg (150 % RPN)
Seleno
25 µg (36 % RPN)
Cholino (vitamino B4)
200 mg**
Inozitolio (inozito, vitamino B8) 200 mg**
P-aminobenzoinės rūgšties (vitamino Bx) 200mg.**
RPN – rekomenduojama paros norma.
** rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS:
erilis, talis, renis, iridis, brominis, alavas, galis, antimonis, teleris, platina, holmis, bismutas, toris, radis, lantanas, kadmis,
paladis, uranas, baris, terbis, siera, boras, tulis, rubidis, litis,
titanas, samaris, chloras, skandis, sidabras, nikelis, floras,
cirkonis, praseodymis, ceris, tungstenas, molibdenas,
disprozis, iterbis, natris, niobis, gadolinis, liutetis, cezis,
silikonas, neodimis, erbis, ytris, stroncis, osmis.

DAILY CAPS
Multivitaminai ir mineralai kapsulėse

Aukščiausios kokybės natūralių multivitaminų ir
mineralų kompleksas. Jis pasižymi tuo, kad lėtai tirpdamas
žarnyne atpalaiduoja vitaminų ir mineralų mikrodozes, tai
užtikrina puikų jų pasisavinimą. Be to, šiame komplekse didesnės
dozės vitaminų D ir K, jis puikiai tinka žmonėms, kurių žemas
kraujo krešumas, padeda pasisavinti kalcį. Tačiau jo nereikėtų
vartoti ilgiau nei 3 mėnesius – vitaminai D ir K tirpūs riebaluose,
todėl kaupiasi organizme. Per metus patartini du kursai. Per
vartojimo pertraukas galima gerti profilaktines vitaminų dozes
(pvz., „Daily Formula“).
Visi DAILY CAPS komponentai gaunami natūraliu,
biologiniu būdu.

MAISTINĖ VERTĖ (1 kapsulėje):
Vitamino A
920 µg (11 5% RPN)
Vitamino D
6,5µg (130 % RPN)
Vitamino E
12 µg (120 % RPN)
Vitamino C
75 mg (125 % RPN)
Folio rūgšties
400 mg (100 % RPN)
Tiamino
2,5 mg (170 % RPN)
Riboflavino
3 mg (176 % RPN)
Niacino
20 mg (100 % RPN)
Vitamino B6
3,2 mg (160 % RPN)
Vitamino B12
12 µg (200 % RPN)
Biotino
300 µg (100 % RPN)
Pantoteno rūgšties
10 mg (100 % RPN)
Jodo
150 µg (100 % RPN)
Magnio
60 mg (15 % RPN)
Kalcio
100 mg (10 % RPN)
Fosforo
100 mg (10 % RPN)
Vario
2 mg (100 % RPN)
Cinko
15 mg (100 % RPN)
Mangano
4 mg (200 % RPN)
Kalio
15,4 mg (<1 % RPN)
Molibdeno
25 µg (33 % RPN)
Chromo
50 µg (42 % RPN)
Lecitino
10 mg
**
Boro
150 µg
**
Seleno
25 µg (36 % RPN)
Vitamino K1 (filochinonas)
125 µg (156 % RPN)
Vanadžio
10 µg
**
RPN – rekomenduojama paros norma.
** rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS:

PAKUOTĖJE: 75 kapsulės.

VARTOJIMAS

beta karotinas, ergokalciferolis, d-alfa tokoferolis, askorbo
rūgštis, folio rūgštis, tiamino mononitratas, vitaminas B2,
niacinamidas, piridoksino hidrochloridas, ciankobalaminas, biotinas, kalcio pantotenatas, rudadumbliai, magnio
oksidas, kalcio karbonatas, kalcio difosfatas, vario sulfatas,
cinko oksidas, mangano sulfatas, kalio sulfatas, natrio
sulfatas, natrio molibdatas, chromo pikolinatas, lecitinas,
boro aspartatas, natrio selenitas, vanadžio sulfatas, išrūgų
baltymas, stearino rūgštis

1 kapsulė per dieną pusryčiaujant. Ypač sunkių treniruočių periodu galima
vartoti dvi kapsules per dieną.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

DAILY
FORMULA

Kasdieniniai vitaminai ir mineralai

Tai natūrali, pažangi, aukščiausios kokybės
„Universal Nutrition“ kompanijos sukurta formulė. Ji
sudaryta iš visų būtiniausių vitaminų ir mineralų, elektrolitų,
virškinimo enzimų. Jie būtini sveikatai palaikyti. Išbandykite
šį produktą – pradėkite rūpintis savo sveikata, ir jūs atrodysite
puikiai, jausitės kur kas geriau nei iki šiol!

PAKUOTĖJE: 100 tabl. arba 30 tabl.

M
MAISTINĖ
VERTĖ (1 tabletėje):
Vitamino
itamino A
800 µg (100 % RPN)
Vitamino
itamino D
5 µg (100 % RPN)
Vitamino
itamino E
30 mg (100 % RPN)
Vitamino
itamino C
60 mg (100 % RPN)
Tiamino
iamino
1,5 mg (100 % RPN)
Ribofl
iboflavino
1,7 mg (100 % RPN)
Vitamino
itamino B6
2 mg (100 % RPN)
Vitamino
itamino B12
6 µg (100 % RPN)
Vario
ario
2 mg (100 % RPN)
Niacino
iacino
30 mg (100 % RPN)
Pantoteno
antoteno rūgšties
10 mg (100 % RPN)
Folio
olio rūgšties
200 µg (50 % RPN)
Cinko
inko
5 mg (33 % RPN)
Jodo
odo
25 µg (17 % RPN)
Kalcio
alcio
160 mg (16 % RPN)
Fosforo
osforo
125 mg (13 % RPN)
Magnio
40 mg (10 % RPN)
Biotino
15 µg
(5 % RPN)
Kalio
alio
9 mg**
P-aminobenzoinės
-aminobenzoinės rūgšties
5 mg**
Mangano
1 mg (50 % RPN) ,
Vitamino
itamino K1
25 µg (31 % RPN)
Seleno
eleno
3 µg
(4 % RPN)
Chromo
hromo (GTF)
2 µg
(2 % RPN)
Virškinamieji
irškinamieji enzimai 32 mg (mikozimas, papainas,
pepsinas, salyklo diastazė, lipazė).
RPN – rekomenduojama paros norma.
** rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS:
UDĖTIS:

VARTOJIMAS
Sveikai organizmo būklei palaikyti: 1 tabletė per dieną pusryčiaujant.
Jaunesnio amžiaus sportininkams, kurie dar negali vartoti stipresnių vitaminų kompleksų, ir vaikams
(nuo 7 metų), kurių netinkamas mitybos režimas: 1 tabletė papusryčiavus arba papietavus.
Sveikatingumo treniruotės (esant intensyvesniam krūviui rinkitės stipresnius vitaminus!): 1 tabletė
papusryčiavus ir 1 papietavus.

beta karotinas, kalciferolis, d-alfa tokoferolis, askorbo
rūgštis, tiaminas, riboflavinas, niacinas, pantoteno rūgštis,
folio rūgštis, biotinas, piridoksino hidrochloridas, ciankobalaminas, p-aminobenzoinė rūgštis, kalcio difosfatas,
magnio oksidas, kalio fosfatas, cinko gliukonatas, vitaminas
K1, vario gliukonatas, mangano gliukonatas, chromo
GTF, selenometioninas, rudadumbliai, natrio molibdatas,
geležies peptonatas, lipazė, salyklo diastazė, mikozimas,
papainas, išrūgų proteinas, stearino rūgštis ir magnio
stearatas.

Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

Nevartokite, jei esate alergiškas kuriai nors iš sudedamųjų dalių.
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VITAMIN
B Complex

Ypač stiprios sudėties B kompleksas

Visi vitaminai organizmui būtini, tačiau kai kurie jam ypač
reikalingi. Tokie yra B grupės vitaminai.
B grupės vitaminai nuo kitų skiriasi tuo, kad jie maisto produktuose
būna visi ir veikia tik kartu. Todėl šių vitaminų vartoti po vieną ne tik kad
netikslinga, bet kartais net labai nenaudinga (vienos rūšies vitamino B
injekcijos). Tad neverta vaistinėje pirkti kurio nors vieno B vitamino – jei
nėra kitų B grupės vitaminų, šis „vienišius“ neturės jokio „noro“ veikti. O
visas B grupės kompleksas – tai tikras sveikatos pagalbininkas. Jis turės
įtakos raumenims, virškinimo sistemai, odai, plaukams, akims, burnai,
kepenims, nervų sistemai.
Deja, beveik visiems trūksta B grupės vitaminų. Taip yra todėl,
kad B grupės vitaminų būna tik neapdorotuose produktuose. O kiek
pažįstate žmonių, valgančių tokius?
Jei trūksta B grupės vitaminų, anksti ima žilti plaukai, jie
pradeda slinkti, apima depresija, užkietėja viduriai ar pavojingai padidėja
cholesterolis. B grupės vitaminai labai lengvai įsijungia į organizmo
medžiagų apykaitą, todėl jie – mūsų sveikatos dalis. Tad galima manyti,
kad trūkstant šių vitaminų gali prasidėti įvairūs negalavimai ar užklupti
ligos.
Kas labai mėgsta saldumynus, naikina ir taip jau varganas
B grupės vitaminų atsargas organizme, nes jos eikvojamos cukrui
pasisavinti. Cukrus kenkia žarnyno mikroflorai: ji išsigimsta, ima trūkti,
nebelieka „nuosavų“, pačiame organizme gaminamų vitaminų B (juos
sintetina žarnyno bakterijos). B
grupės vitaminai nyksta ir be saiko
vartojant alkoholį, kavą ar juodąją
arbatą. Taigi B grupės vitaminų
stoka alina, sendina ir sargdina,
o galiausiai – ir numarina mūsų
ląsteles.
Kad taip nenutiktų, galite
rinktis pačios aukščiausios kokybės
B grupės vitaminų kompleksą –
„Universal Nutrition“ VITAMIN B
COMPLEX.
COMPLEX

VITAMIN C

Vitaminas C

Gamtoje viskas tobula ir unikalu, pavyzdžiui, gyvūnų organizme
gliukozė gali virsti vitaminu C, todėl jie nejaučia šalčio. Deja, žmogus – ne
visiškai tobulas kūrinys. Kuo judresnis gyvūnas ar žmogus, tuo daugiau
vitamino C jam reikia. Be šio vitamino nebūtų įmanoma skirti spalvų,
justi laiko tėkmės, patirti džiaugsmo ar susižavėjimo. Kuo aukštesnė
gyvybės forma, tuo daugiau suvartojama šio vitamino. Dabar žinoma,
kad vitaminas C atlieka du didelius darbus: stiprina imuninę sistemą ir
stabilizuoja psichiką. Vitaminas C neutralizuoja laisvuosius radikalus ir
apsaugo ląstelės jaunystę, skatina hormonų, nervų sistemą veikiančių
peptidų ir ypač neurotransmiterių sekreciją. Šios medžiagos padeda
atsirasti visiems pojūčiams. Sveikos kūno ląstelės išsaugo jaunystę, o
normali hormonų apykaita padeda atsirasti maloniems pojūčiams. Kokie
vitamino C privalumai?
Vitaminas C organizme atlieka šias funkcijas:
• Palaiko sveiką dantenų būklę
• Skatina geležies pasisavinimą
• Skatina gyti žaizdas, nudegimus, kaulų lūžimus
• Gydo skorbutą
• Yra vienas iš komponentų gydant šlapimo pūslės ligas
• Skatina susidaryti kolageną jungiamuosiuose audiniuose
• Skatina kalcio pasisavinimą
• Skatina gamintis hemoglobiną ir raudonuosius kraujo kūnelius
• Neutralizuoja kai kurių kancerogeninių medžiagų poveikį
• Gerina nuotaiką
• Gerina miegą
• Gerina antinksčių darbą
• Gerina plaukų būklę
• Gydo slogą
• Gerina širdies darbą
• Apsaugo nuo trombų susidarymo
• Slopina akių ir genitalijų herpeso plitimą
• Didina potenciją
• Stabdo bendrą senėjimo procesą

PAKUOTĖJE: 100 arba 30 tabl.
PAKUOTĖJE: 100 arba 30 tablečių.

MAISTINĖ VERTĖ (1 tabletėje):
Tiamino (B1)
50 mg (3333 % RPN)
Riboflavino (B2)
50 mg (2941 % RPN)
Niacino (B3)
50 mg (250 % RPN)
Piridoksino hidrochloridas (B6)
50 mg (2500 % RPN)
Ciankobalaminas (B12)
50 µg (83 3% RPN)
Biotino(H)
50 µg (17 % RPN)
Pantoteno rūgšties (B5)
50 mg ( 500 % RPN)
Folio rūgšties (B9)
400 µg (100 % RPN)
Cholino (B4)
50 mg
P-aminobenzoinės rūgšties (Bx) 50 mg
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS:
tiamino hidrochloridas, riboflavinas, niacinamidas,
piridoksino hidrochloridas, folio rūgštis, cianokobalaminas, biotinas, kalcio pantotenatas, cholino citratas,
p-aminobenzoinė rūgštis, kalcio difosfatas, išrūgų proteinas, stearino rūgštis ir magnio stearatas.

MAISTINĖ VERTĖ (1 tabletėje):
Vitamino C (askorbo rūgšties) 500 mg (833 % RPN)
RPN – rekomenduojama paros norma.
SUDĖTIS:
askorbo rūgštis, laukinių rožių vaisiai, kalcio fosfatas,
proteinas, magnio stearatas ir stearino rūgštis.

VARTOJIMAS
Vitamino C trūkumo profilaktika: 1 tabletė per dieną.
Kursas – 1 mėn., per metus rekomenduojami 3–4 kursai.
Jėgos sportas: 1 tabletė per dieną pusryčiaujant.
Ištvermės sportas: 1–6 tabletės (priklausomai nuo treniruočių
intensivumo) per dieną. T

VARTOJIMAS
Vitamino B trūkumo profilaktikai (sportas, fizinis darbas, egzaminai,
stresai darbe ir namuose ir kt.): 1 tabletė per dieną pusryčiaujant. 3 d. gerti, 1
d. pertrauka. Kursas – 3 mėn.
Esant vidutinio lygio depresinei nuotaikai, stipriam nervingumui:
1 tabletė pusryčiaujant ir 1 prieš miegą – vartoti 10 d. Paskui 1 tabletė
pusryčiaujant – vartoti 60 d.
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Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

Sloga, gripas: 6 tabletės vitamino C (3000 mg), 2 tabletės cinko (100
mg), 1 kapsulė vitamino E. Būklė pagerėja jau po 3 dienų, tačiau kursą
reikia tęsti 10 dienų.
Anemija (nuo geležies priklausoma mažakraujystė): 2 tabletės
vitamino C (1000 mg), 1 tabletė vitamino B, 1 tabletė „Tardyferon“ (80
mg). Kurso trukmė – 30 dienų, paskui tikrinti kraują (feritinas, geležis,
transferinas), jei būtina, kartoti kursą. Pakitimai dažniausiai būna jau
po 3 savaičių.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

VARTOJIMAS
Vitamino E profilaktika: viena kapsulė per dieną pusryčiaujant.
Jėgos sportas: 1 kapsulė ryte ir 1 prieš miegą. Kurso trukmė ne ilgesnė nei 1 mėn.
Ištvermės sportas: 1 kapsulė ryte ir 1 prieš miegą. Geriausia vartoti su vitamino C ir
vitamino B kompleksais. Kurso trukmė ne ilgesnė nei 1 mėn.
Esant odos pažeidimams: išspauskite kapsulę ir ištepkite pažeistą vietą.

VITAMIN E
Vitaminas E

Yra mažiausiai aštuonios įvairios vitamino E formos,
vadinamieji tokoferoliai. Jie sudaryti tik iš trijų elementų:
vandenilio, anglies ir deguonies. Kiekvienos vitamino E molekulės
erdvinė struktūra vis kitokia – nėra nė vienos tokios pačios. Tuo
ji primena snaigę. Nėra dviejų vienodų vitamino E molekulių.
Tačiau yra dirbtinis vitaminas E, jo molekulės visos vienodos,
jis veikia, tačiau tai „negyva“ medžiaga, todėl neturi natūralaus
vitamino E gyvybinių savybių. Štai kodėl „Universal Nutrition“
gamina tik natūralų vitaminą E – kompanijai svarbiausia, kad jis
veiktų!
Vitamino E poveikis organizmui:
• Skatina normalų organizmo augimą ir vystymąsi
• Apsaugo nuo laisvųjų radikalų poveikio
• Neleidžia susidaryti trombams
• Skatina raudonųjų kraujo kūnelių gamybą
• Gerina vitamino C recirkuliaciją
• Mažiną infarkto riziką vyrams
• Apsaugo nuo prostatos vėžio
• Gerina kraujo cirkuliaciją kojose
• Gerina bendrą lytinį aktyvumą ir potenciją
• Gydo spuogus
• Vitaminu pateptos žaizdos ar odos pažeidimai
sugyja itin greitai

Kontraindikacijos: Alergija vitaminui E
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto
sportui“ konsultantus.

PAKUOTĖJE: 100 arba 30 kapsulių.

MAISTINĖ VERTĖ (1 kapsulėje):
Natūralaus vitamino E (D-alfa tokoferolis) 133,33 mg (1333 % RPN)
SUDĖTIS:
D-alfa tokoferolis, želatina, glicerinas, sojų aliejus ir vanduo.

CALCIUM ZINC MAGNESIUM

Kalcio, cinko ir magnio junginys

Tai unikali formulė, kurioje yra trijų medžiagų chelatai (junginiai, kuriuos
organizmas pasisavina geriau nei grynąsias medžiagas) ir pagalbinės medžiagos
(varis, boras, silicis, glutamo rūgštis). „Universal Nutrition“ kompanija sukūrė tokį
produktą, kad per trumpiausią laiką jis būtų geriausiai pasisavinamas. Kiekviena šio
komplekso medžiaga svarbi, tačiau veikdamos kartu jos gerokai veiksmingesnės.
Kam gali prireikti šio komplekso?:
• Intensyviai sportuojantiems ir dirbantiems sunkų ﬁzinį darbą žmonėms
• Žmonėms, kurie nederina maisto, vartoja mažai pieno produktų
• Yra alergiški pienui ar pieno produktams
• Vyresniems nei 40 metų, ypač moterims
• Nėščiosioms, žindančioms motinoms
• Vartojantiesiems alkoholį ir narkotikus
• Žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis
• Tiems, kurie ilgai buvo streso būsenos
• Turintiesiems kaulų lūžių
• Vaikams ir jaunimui, valgantiems nesuderinamą (mėsa su
bulvėmis), nevisavertį maistą
• Osteoporozės proﬁlaktikai
• Galima vartoti tetanijai (stiprūs raumenų spazmai) gydyti
• Kai kuriais atvejais padeda išvengti raumenų traukulių
• Vartojamas kaip dantų ir kaulų statybinė medžiaga
• Gerina kraujo krešumo faktorius, širdies darbą
• Gerina kai kurių organizmo hormonų darbą
VARTOJIMAS
• Gerina imunitetą
• Atlieka detoksikacijos funkciją apsinuodijus švinu

MAISTINĖ VERTĖ (3 tabletėse):
Kalcio
1000 mg
(125 % RPN)
Magnio
600 mg
(200 % RPN)
Cinko
15 mg
(100 % RPN)
Vario
1 mg
Silicio
20 mg
Boro
100 µg
Glutamo rūgšties hidrochlorido 100 mg
RPN – rekomenduojama paros norma.
Kitiems rekomenduojama paros norma
nenustatyta.
SUDĖTIS:
kalcio karbonatas, kalcio citratas, kalcio malatas, magnio oksidas, magnio citratas, cinko
pikolinatas, cinko citratas, vario gliukonatas,
vario citratas, lipnumą reguliuojanti medžiaga
silicio dioksidas, boro citratas, asiūkliai, glutamo rūgšties hidrochloridas, išrūgų baltymai,
magnio stearatas ir stearino rūgštis.

Jėgos sportas: 3 tabletės per dieną. Kursas 1 mėnuo, paskui daryti 1–2 mėn.
pertrauką, tada galima kursą pakartoti.
Vaikams nuo 6 metų: 1 tabletė per dieną, esant hipokalcemijai – 2 tabletės per
dieną valgant. Kursas nuo 1 iki 3 mėn. (pagal deficito lygį).

Sportuojantiems paaugliams (12–18 metų): 2–3 tabletės per dieną,
geriausia vartoti su vitamino C ir vitamino E kompleksais. Kursas 1 mėn. Paskui
daryti 1–2 mėn. pertrauką ir kartoti kursą. Kursų skaičių per metus nustato
treneris (pagal krūvio pobūdį) arba sporto (būtinai – sporto!) gydytojas.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.
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Karštuoju metų laiku reikia būti atsargiems – adaptogenai didina kūno temperatūrą.
Vaikams iki 16 metų jų vartoti nerekomenduojama, nes spartina lytinį brendimą.

Kaip vartoti produktą
„Natural Sterol Complex“ yra visiškai natūralus, tačiau jei norite geriausio poveikio –
kreipkitės į „Maisto sportui“ specialistus. Adaptogenai skiriami labai individualiai, todėl
jums būtų geriausia pasikonsultuoti su specialistais, nes kai kuriems ir viena tabletė gali
suveikti tarsi ugnikalnis, o kitiems ir dešimt nepadės, jei bus vartojamos netinkamai.
Jėgos sportininkams vartoti: 2 tabletės 3 kartus per dieną pavalgius (6 tabletės
per dieną 100 kg atletui), 3 dienas gerti ir 1 negerti, kursas 3 mėnesiai, kartu vartoti
vitaminus ir didesnį proteino kiekį.
Siaučiant gripo epidemijai, ligų profilaktikai šaltuoju metų laiku, esant
lytiniam silpnumui: 1 tabletė pavalgius, 3 kartus per dieną. Kursas 21 d., po to 14
dienų pertrauka. Jei reikia, kursą kartoti. Atsargiai vartoti karštuoju metų laiku.
Produkto negalima vartoti:
• esant didesniam nerviniam dirglumui,
• kai sergama hipertonija (aukštas kraujo
spaudimas),
• esant miokardo infarktui,
• sergant ūmiomis infekcinėmis ligomis,
• karščiuojant.
PAKUOTĖJE: 90 tablečių arba 180 tablečių.

NATURAL
STEROL
COMPLEX

Augalinių sterolių, adaptogenų kompleksas
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Adaptogenai
Vaistai sveikiems žmonėms, arba adaptogenai, tai augalinės ar
gyvulinės kilmės medžiagos. Jos tuo pačiu metu veikia ir tonizuojamai,
ir stimuliuojamai. Jų suskaičiuojama daugiau nei penkiasdešimt. Patys
žinomiausi adaptogenai – ženšenis, eleuterokokas, auksašaknė, kola,
žalioji kava, žiedadulkės, pantokrinas (jaunų elnių ragų preparatai), bičių
pienelis.
Mokslininkams dar tikslai nežinoma, kaip adaptogenai veikia,
nors jie vartojami tūkstantmečius. Žinoma, kad jie kažkokiu būdu veikia
DNR, baltymų sintezę ir aktyvuoja medžiagų apykaitos procesus. Įdomu,
kad daugelis adaptogenų savo struktūra panašūs į lytinius hormonus.
Manoma, kad adaptogenai daugiausia veikia centrinę nervų sistemą,
paskui – ląsteles, audinius ir organus.
Ką jie dar gali?
Iš pavadinimo aišku, kad šios medžiagos padeda organizmui
geriau prisitaikyti (adaptuotis) prie sunkaus fizinio ir protinio krūvio,
karščio, šalčio, bado, streso, deguonies bado ir kt. Kai kurie vartojami
profilaktiškai adaptogenai gali užkirsti kelią sunkioms ligoms arba
palengvinti jas. Bet tai nereiškia, kad juos galima vartoti nuolatos. Jie
reikalingi tik tada, kai yra reali grėsmė sveikatai – sunkus fizinis krūvis,
nepalankios gamtos sąlygos, stresinės situacijos, gripo epidemija ir kt.
Adaptogenai padės visiems, ypač sportininkams ir vyresnio
amžiaus žmonėms. Ne veltui juos vadina jaunystės eliksyru. Be to,
jie sustiprina kitų vartojamų preparatų veikimą. Sporto srityje – tai
vitaminai ir visos kitos sportininko darbingumą gerinančios priemonės,
kasdieniame gyvenime – tai širdies darbą gerinantys, anemiją stabdantys
ir diabetikos profilaktikai vartojami vaistai.
Adaptogenai gerina miegą, nuotaiką. Kai jaučiamas stiprus fizinis
ir emocinis nuovargis, jie 1,5–2 kartus gali padidinti darbingumą. Efektas
pasiekiamas greitai – per 1–3 savaites, o išsilaiko apie 1–3 mėnesius. Bet
adaptogenai – ne dopingas. Jis visiškai nualina žmogaus organizmą,
o adaptogenai jį tausoja. Adaptogenai skatina organizmą bet kada
pasitelkti visus resursus, bet neleidžia jų visų išnaudoti, gerina su maistu
gaunamų medžiagų pasisavinimą.

Kam „Natural Sterol Complex“
labiausiai reikėtų:
• aktyviai sportuojantiesiems,
• daug ir sunkiai dirbantiesiems,
• dirbantiesiems su kompiuteriu,
• vykstantiesiems į tolimas keliones,
• senyvo amžiaus žmonėms, norintiems
pagerinti atmintį ir sustiprinti savo
sveikatą.

MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (6 tabletėse):
Anabolinis sterolių kompleksas
2000 mg
(beta sitosterolis, stigmasterolis, fukosterolis,
kampasterolis, sterolių mišinys, gulsčioji ragužė, skiautėtoji
puerarija, metoksizoflavonas, beta ekdisteronas, 5,7dihidroksiflavonas).
Masės ir tankio mišinys
2500 mg
(paprastasis geismis, didžioji dilgėlė, kininis ženšenis,
kola riešutas, sparnuotasis lamstas, pievagrybiai, miškinė
pokštenė, ilgalapis vyrilis, gvaraninė paulinija).
Fito maistingų medžiagų kompleksas
2000 mg
(mėlynžiedė liucerna, tikrasis margainis, spirulinų milteliai,
kiaulpienės šaknis, česnakas, imbiero šaknis, saldynmedžio
šaknis, paprastasis kripenis, gulsčioji serenoja, salierų
sėklos, gvinėjinis pipiras, chlorela).
Polinesočiųjų riebalų rūgščių kompleksas
500 mg
(alfa linolinė rūgštis, linolinė rūgštis, oleinė rūgštis,
palmitino rūgštis, stearino rūgštis, fosfatidicholino,
fosfatidiletanolamino, fosfatidilinositolio).
Raumenų ląstelės apsaugos kompleksas
500 mg
(žalios arbatos lapai, dviskiautis ginkmedis, citruso bioflavonoidai, vynuogių sėklų ekstraktas, likopino).
Sudėtis:
Beta sitosterolis, stigmasterolis, fukosterolis, kampasterolis, sterolių
mišinys, gulsčioji ragužė, skiautėtoji puerarija, metoksizoflavonas, beta
ekdisteronas, 5,7-dihidroksiflavonas, paprastasis geismis, didžioji dilgėlė,
kininis ženšenis, kola riešutas, sparnuotasis lamstas, pievagrybiai, miškinė
pokštenė, ilgalapis vyrilis, gvaraninė paulinija, mėlynžiedė liucerna,
tikrasis margainis, spirulinų milteliai, kiaulpienės šaknis, česnakas, imbiero šaknis, saldynmedžio šaknis, paprastasis kripenis, gulsčioji serenoja,
salierų sėklos, gvinėjinis pipiras, chlorela, alfa linolinė rūgštis, linolinė
rūgštis, oleinė rūgštis, palmitino rūgštis, stearino rūgštis, fosfatidicholino,
fosfatidiletanolamino, fosfatidilinositolio, žalios arbatos lapai, dviskiautis
ginkmedis, citruso bioflavonoidai, vynuogių sėklų ekstraktas, likopino,
lipnumą reguliuojanti medžiaga dikalcio fosfatas ir mikrokristalinė
celiuliozė, stearino rūgštis, magnio stearatas.

Štai kodėl NATURAL STEROL COMPLEX geriausia vartoti su kitais
produktais, tokiais kaip ANIMAL PAK, SPA PAK, GAIN FAST ir kitais.
Kuo ypatingas adaptogeninis preparatas NATURAL STEROL
COMPLEX
Šį produktą dar visai neseniai sportininkai vartodavo paslapčia,
o sporto gydytojai ir specialistai jį koneveikdavo. Ir visiškai neaišku
kodėl. Bet kuris specialistas, pažvelgęs į NATURAL STEROL COMPLEX
sudedamąsias dalis, pamatys, kad tai tik iš natūralių, beveik visų
žinomų adaptogenų sudarytas produktas, praturtintas pagrindinėmis
riebiosiomis rūgštimis, mineralais, aminorūgštimis. Todėl jį vartoti būtų
ypač naudinga! Žinoma, tik specialistas turėtų paskirti dozes ir kada jas
gerti, bet nauda būtų neabejotina. Kadangi NATURAL STEROL COMPLEX
suderintos visos sudedamosios dalys, šis produktas labai veiksmingas
ir neturi jokio šalutinio poveikio. Mūsų sportininkai per olimpiadas jau
vartojo NATURAL STEROL COMPLEX – rezultatas buvo tikrai akivaizdus!

INOSINE 500
Geresnis deguonies pasisavinimas

Tarptautinis pavadinimas: hipoxantine ribozide, sinonimai – „Riboksin“,
„Inosie-F“. Priklauso metabolizmą gerinančių priemonių grupei.
Veikimo principai
Metabolinė priemonė, dalyvaujanti ATP gamyboje (trikarboninių
rūgščių – Krebso ciklas), turinti antihipoksinį ir antiaritminį poveikį. Didina
energinį miokardo balansą, gerina koronarinę kraujotaką, apsaugo inkstus nuo
intraoperacinės išemijos. Dalyvauja gliukozės apykaitoje ir aktyvuoja medžiagų
apykaitą hipoksijos sąlygomis (deguonies trūkumas), neužtenkant ATP. Stimuliuoja
RNR ir DNR sintezę. Gerina miokardo medžiagų apykaitą, širdies susitraukimo jėgą,
mažina trombocitų agregaciją, skatina audinius greičiau regeneruotis.
Vartojamas ištvermės reikalaujančiose sporto šakose (plento dviračių
lenktynės, triatlonas, ilgų ir vidutinių nuotolių bėgimas) ir bazinio treniruočių
periodo metu, siekiant išvengti kepenų ir širdies pažeidimų.
Kasdien vartojamas esant širdies ritmo sutrikimams, įgytai širdies ydai,
distrofinei širdies deformacijai po sunkaus fizinio krūvio arba infekcinės ligos,
kepenų cirozei, alkoholizmui.
„Universal Nutrition“ pristato tik
aukščiausios kokybės farmakologinį inoziną –
rinkitės kokybę!

PAKUOTĖJE: 90 kapsulių.

CHITOSAN
PLUS
Riebalų „surišėjas“

Tai natūralus, organinės kilmės produktas, padėsiantis
išsivalyti žarnyną. CHITONAN (dar vadinamas riebalų magnetu) –
vienas iš labiausiai paplitusių ir veiksmingiausių organizmo
riebalų kontrolės papildų. CHITONAN yra išgauta iš krabų ir
vėžių kevalų glikoproteininė skaidula. Gaminant šį produktą
acetilo grupės chemiškai pašalinamos, todėl papildas tampa
efektyvesnis. CHITONAN yra fenomenali riebalus sujungianti
skaidula. Lipidai jungiami skrandyje, kol per virškinimo sistemą
dar nepateko į kraujagysles. Šis produktas kaip magnetas traukia
perteklines riebiąsias rūgštis ir
padeda organizmui jas pašalinti.
Be to, dėl savo struktūros sugeba
„surišti“ toksinus žarnyne. Juk
sveikatos pagrindas – sveikas
žarnynas, nes jame susikaupusios
toksinės
medžiagos
gali
apnuodyti organizmo sistemas.
Prieš valgant išgėrus 1–2 kapsules
CHITONAN,, organizmas nebus
užteršiamas, ir žmogus galės
džiaugtis puikia sveikata!

MAISTINĖ
AISTINĖ VERTĖ (1 kapsulėje):
Inozinas
nozinas
500 mg**
** rekomenduojama paros norma nenustatyta.
SUDĖTIS:
UDĖTIS:

PAKUOTĖJE: 60 kapsulių.

hipoksantino ribozidas, di-kalcio fosfatas, želatina,
citochromas C, stearino rūgštis ir magnio stearatas.

VARTOJIMAS
Ištvermės sportas: 3–6 kapsulės per dieną, kursas ne ilgesnis nei 10–14 dienų.
Kasdien, širdies darbo sutrikimų profilaktikai: 1–3 kapsulės per dieną, kursas 4
savaitės. Širdies ir kepenų veiklos sutrikimams gydyti dozes nustato gydytojas.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

CARBO PLUS
Natūralus angliavandenių mišinys

Angliavandeniai – mūsų organizmo pagrindinis makroenerginis vienetas.
Be gliukozės – galutinio angliavandenių skilimo produkto, mūsų organizmas
tiesiog negalėtų funkcionuoti. Sportininkams angliavandeniai ypač svarbūs – juk
dėl per mažo jų kiekio gali nukentėti ne tik sportiniai rezultatai, bet ir sveikata.
Angliavandenių gėrimų naudingumą jau visiškai įrodė moksliniai eksperimentai
(Burke, 2007), jų vartojimo schemos ir
būdai seniai žinomi profesionaliame
sporte, o dabar jau prieinami ir
MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ
kiekvienam žmogui. Universal CARBO
(18 g – 1 kaušelyje):
PLUS – pačios aukščiausios kokybės
Kalorijų
68 kcal
gliukozės polimerai, pagaminti iš
Angliavandenių
17 g
kviečių grūdų. Jame nėra nei saldiklių,
SUDĖTIS:
nei konservantų, nei kitų priedų – tik
100 % grynų angliavandenių kompleksas (granulivisiškai natūralūs angliavandeniai.
uoti vidutinio išsišakojimo kompleksiniai angliavanPasirinkdami šį produktą, pasirinksite
deniai (gliukozės polimerai), išgauti iš aukščiausios
kokybę ir rezultatus!
kokybės grūdų, ir maltodekstrinas).

VARTOJIMAS
1–2 kapsulės prieš valgant
užsigerti stikline vandens. Per dieną
nevartoti daugiau kaip 6 kapsulių.
Dėl individualių vartojimo ypatumų
kreipkitės į „Maisto sportui“ konsultantus.

MAISTINĖ VERTĖ (2 kapsulėse):
Chitosano
1g
Gysločių
150 mg
Avižų sėlenų
150 mg
SUDĖTIS:
chitosanas, želatina, gysločiai,
avižų sėlenos, magnio stearatas ir
stearino rūgštis.

PAKUOTĖJE: 1 kg.

VARTOJIMAS
Jėgos sportas: 2–3 kaušeliai litrui
vandens, gerti prieš treniruotę ir per
ją. Gėrimu galima užgerti kreatiną ar
aminorūgštis.
Ištvermės sportas: Treniruotėse: 0,8
g vienam kūno kg., gerti prieš treniruotę,
per ją ir po treniruotės.
Likus 6 dienoms iki varžybų
angliavandenių per dieną reikia 1,2 g –
kūno kg. Po varžybų kas valandą 0,8 g –
vienam kūno kg., vartoti 4 valandas.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į
„Maisto sportui“ konsultantus.
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UNI-LIVER
Jaučio kepenų preparatas

VARTOJIMAS
Jėgos sportas: 2–4 tabletės valgant (iki 12–24 tablečių per
dieną). Rengiantis varžyboms ar intensyvių treniruočių metu – iki
6 tablečių kaskart valgant (iki 36 tablečių per dieną).
Ištvermės sportas (dviračiai, maratonas, triatlonas ir

kt.): 2–3 tabletės 6 kartus per dieną valgant. 21 d. vartoti, 14 d.
Bet kuri šeimininkė žino: valgyti kepenis naudinga. Kepenų ir kitų organų ekstraktai
pertrauka. Kursas 6–8 mėn.
maistui ir medicinoje buvo vartojami jau nuo seniausių laikų. Egipto, Graikijos, Romos
civilizacijų klestėjimo metu organus medicinos srityje vartoti buvo itin populiaru.
Anemijos (mažakraujystės) profilaktikai: 2 tabletės per
Dabar, išsiplėtojus eksperimentinei medicinai ir patobulėjus diagnostinei
pusryčius.
technikai, gyvūnų organus vėl imta vartoti.
Kodėl naudinga vartoti jaučio kepenų preparatus?
Anemijai gydyti: 6–8 tabletės per dieną, per keletą kartų. Vartoti
Kepenyse vyksta visi pagrindiniai medžiagų apykaitos procesai – tai labai svarbus
su geležies ir vitamino C preparatais.
organas. (Rytų medicinos specialistai tikina, kad kepenys – bene svarbiausias organas.)
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės į „Maisto sportui“
Kepenyse kaupiami riebaluose tirpūs vitaminai (D, E, K, A), kai kurie vandenyje tirpūs
konsultantus.
vitaminai (B12, B9 ir kt.). Šis organas – puikus natūralių baltymų šaltinis. Dėl šių savo savybių
kepenys daro įtaka kraujo darybai (puikiai atkuria hemoglobiną ir apsaugo nuo anemijos),
gerina kraujo prisotinimą deguonimi. Jaučio kepenų
preparatai turėtų būti vertinami ištvermės sportininkų,
nes gerina kepenų būklę (skatina kepenų ląstelių
MAISTINĖ IR ENERGINĖ VERTĖ (2 tabletėse):
regeneraciją). Tai ypač svarbu atletams, vartojantiems
Kalorijų
14 kcal / 58,6 kJ
anabolinius steroidus (ypač tabletėmis, nes jos stipriai
Baltymų
3,2 g
veikia kepenis). Sergantiesiems anoreksija ir bulimija
Riboflavino
200 µg (14 % RNP)
Niacino
1 mg
(6 % RNP)
šis produktas gali tapti puikiu maisto papildu dėl
Vitamino B6
1,9 mg (136 % RNP)
koncentruotų, natūralių maistinių medžiagų.
Vitamino B12
11 µg (440 % RNP)
Kodėl verta rinktis būtent „Universal Nutrition
Kalcio
58 mg
(7 % RPN)
Fosforo
45
(6 % RPN)
UNI-LIVER“?
Cholino
160 mg
**
Todėl, kad šis produktas gaminamas tik iš
RPN – rekomenduojama paros norma.
aukštikalnėse ekologinėmis sąlygomis užaugintų
** rekomenduojama paros norma nenustatyta.
galvijų – jokių dirbtinių pašarų ar mitybos priedų! Tai
SUDĖTIS:
garantuoja, kad kepenyse bus sukauptas didžiausias
išdžiovintos
jaučio kepenys, išrūgų baltymas, kalcio sulfatas,
kiekis vitaminų ir maistinių dalelių. Be to, visos kepenys
cholino citratas, inozitolio monofosfatas, tiaminas, riboflapatikrinamos dėl įvairių galimų ligų. Jei vartojate šį
vinas, niacinas, vitaminas B6, folio rūgštis, vitaminas B12,
biotinas, magnio stearatas ir stearino rūgštis.
produktą, vadinasi, pasirinkote tai, kas geriausia ir
natūraliausia. Taigi renkatės puikią sveikatą ir gerus
sportinius rezultatus.
PAKUOTĖJE: 250 tabl.

JOINTMENT OS
Subalansuota sąnariams

PAKUOTĖJE: 60 arba 180 tablečių.

VARTOJIMAS
Sąnarių degeneracija, traumos: 6 tabletės
per dieną – 3 papusryčiavus ir 3 pavakarieniavus.
Kurso trukmė 1 mėn. Paskui būtinai daryti
mažiausiai mėnesio pertrauką ir vėl galima kartoti
kursą.
Profilaktika: 3 tabletės per dieną.
3 dienas gerti, 1 dieną negerti.
Dėl individualių vartojimo ypatumų kreipkitės
į „Maisto sportui“ konsultantus.
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Net jeigu ir nesportuojate, jūsų sąnariai ir raiščiai per dieną atlieka tūkstančius
judesių. Tai taip įprasta, todėl net nesusimąstote, kad gali būti kitaip. Tačiau pagalvokite apie
vielą – jei ją sulenksite ir ištiesinsite vieną kartą, nieko nenutiks, bet pabandykite lankstyti
keliasdešimt kartų, ir viela nulūš. Taip veikia ir sąnariai. Juos lankstote ir apkraunate daugelį
dienų, ir ateina laikas, kai jie pavargsta. Sąnarius ima mausti. Bet kuris iš mūsų leidžia jiems
pailsėti? Jie alinami ir toliau, kol pajuntamas didžiulis skausmas.
Tačiau sąnariai gali likti sveiki. Vos tik atsiradus pirmiems negalavimo požymiams
reikia pradėti vartoti profilaktines sąnarių lankstumą gerinančias priemones, ir sąnarių
skausmai nevargins net sulaukus garbaus amžiaus. O jeigu sąnariai jau susidėvėję, ar
galima jiems padėti? Be abejonės – taip! Pradėkite vartoti papildus, gerinančius sąnarių
būklę, ir kalcio bei vitamino K2 (menochinonas-7 – vitaminas, „atsakingas“, kad kalcis
patektų į pažeistas kaulo vietas. Nesupainiokite su K1-filochinonu, jis „atsakingas“ už kraujo
krešumą, bet su kalciu nesusijęs) papildais. Tada būsite
garantuoti, kad viską padarėte dėl savo sveikatos.
Įvairūs papildai sąnarių sveikatai skiriasi savo
MAISTINĖ VERTĖ (6 tabletėse):
sudėtimi – kuo geriau susijusios tarpusavyje teigiamai
Kalcio
250 mg (31 % RPN)
veikiančios medžiagos (sinergizmas), tuo produktas
Magnio
100 mg (33 % RPN)
Mangano
1 mg
veiksmingesnis. Kaip tik toks – JOINTMENT OS. Jame
Gliukozamino hidrochlorido
1,5 g
yra ne tik gliukozamino, bet ir medžiagų, gerinančių
Metilsulfonilmetano (MSM)
150 mg
jo pasisavinimą, mažinančių uždegiminius procesus
Chondroitino sulfato
100 mg
Ryklio kremzlių
100 mg
sąnaryje ir sausgyslėse. Vartodami šį produktą jūs
Krekenų
100 mg
jausitės kur kas geriau, nei gerdami tik gliukozamino
Kvercetino
K
100 mg
papildus.
Ciberžolės šaknų
100 mg
Metionino

50 mg
RPN – rekomenduojama paros norma.

SUDĖTIS:
gliukozamino hidrochloridas, išrūgų baltymas, kalcio fosfatas, kalcio sulfatas, magnio oksidas, MSM (metilsulfonilmetanas), chondroitino sulfatas, ryklio kremzlės, krekenos,
kvercetinas, ciberžolės šaknys, L-metioninas, mangano
sulfatas, magnio stearatas ir stearino rūgštis.

TRIBULUS PRO

Testosterono gamybos stimuliatorius

Rytų Europoje jau seniai žinoma apie „slaptą“ gerai veikiantį papildą. Pagalvokite, pavyzdžiui,
apie androstedioną. Tai buvo gerai saugoma paslaptis daugiau kaip 30 metų. To augalo pavadinimas –
gulsčioji ragužė (tribulus terrestris). Natūraliai augantis Bulgarijoje, šis augalas turi fitocheminių
elementų,
naudingų
kiekvienam
kultūristui ar jėgos sporto atletui. Kas tai
per fitocheminiai elementai? Steroidiniai
saponinai. Šie steroidiniai saponinai,
Vartojimas:
esantys gulsčiojoje ragužėje (tribulus
terrestris), padėjo pasaulinio lygio Bulgarų
Kultūrizmas: masės auginimo periodu kartu su didelėmis B
sunkumų kilnotojams siekti pasaulio
grupės vitaminų ir baltymų dozėmis (Animal Pak+Gain Fast
rekordų. Tyrimais Europoje įrodyta, kad
arba Ultra Whey Pro) 1 kapsulė ryte ir 1 vakare su maistu.
gulsčioji ragužė (tribulus terrestris) gali
Kursas - 21 diena, po to būtinai daryti 14 dienų pertrauką
padidinti testosterono gamybą iki 30 %
ir vėl kartoti kursą. Iki 4 kursų per metus. Idealiai tinka
jau per 5 dienas. Mokslininkai tiki, kad
atletams, vartojantiems steroidus (pradėti vartoti kurso
gulsčiosios ragužės (tribulus terrestris)
viduryje, o ne pasibaigus) bei atletams per 30 metų arba
steroidiniai saponinai turi stimuliuojantį
tiems, kurių testosterono lygis yra žemesnis nei 5 ng/ml
efektą liuteinizuojančiam hormonui (LH),
(tyrimas padaromas bet kurioje poliklinikoje, kaina 30 Lt).
kuris lemia testosterono gamybą.

PAKUOTĖJE: 100 kapsulių

Sunkioji atletika, trikovės sportas, galiūnų sportas: vartojimo principai tokie pat kaip ir
kultūristams.
Maistinė vertė (1 kapsulėje):
Tribulus terrestris (gulsčiosios ragužės 40% saponinų)

625 mg

Kovinės sporto šakos: vartojama bazinio pasirengimo metu ir prieš varžybas pirmoje
dalyje. Varžybų dieną nevartojamas.
Anaerobinės ir mišrios jėgos ištvermės sporto šakos: vartojama bazinio pasirengimo
metu ir periodo prieš varžybas pirmoje dalyje.
Viso metinio mezociklo metu vartoti iki 3 kursų.
Aerobinės sporto šakos: vartojimas gali būti mažai naudingas.
Sveikatingumas, sumažėjęs tiek vyrų, tiek moterų lytinis potraukis: 2 kapsulės per dieną
moterims ir 3 kapsulės vyrams, išskirsčius dienos metu, kartu su maistu. Kursas: 10
dienų gerti, 7 - ne. Taip vartoti, kol baigsis visas buteliukas.

PAKUOTĖJE: 90 kapsulių

ZMA PRO

Testosterono gamybos stimuliatorius

Universal kompanija naudoja tik gryniausią patentais apsaugotą ingredientą ZMA, kuris,
anot mokslininkų išvadų, 2,5 karto stipresnis ir geriau veikiantis nei placebo. ZMA yra vienintelis
ne-steroidinis, visiškai natūralus maisto papildas. 100 % kliniškai įrodyta, kad jis kelia testosterono
lygį ir didina jėgą.

Anaerobinės ir mišrios jėgos ištvermės sporto šakos:
vartojama bazinio pasirengimo metu ir periodo prieš
varžybas pirmoje dalyje bei atsigavimo periodu.
Pasiekiamas greitas atsigavimas po sunkių ištvermės
pobūdžio treniruočių.
Vartojimas:

Viso metinio mezociklo metu vartoti iki 4 kursų.

Kultūrizmas: masės auginimo periodu – 3 kapsulės
vakare, 30-60 min. iki miego, į tuščią skrandį. Kursas
- 21 diena, po to būtinai daryti 14 dienų pertrauką ir
vėl kartoti kursą. Iki 4 kursų per metus. Tinka išėjus iš
,,kurso“ kartu vartoti padidintą baltymų kiekį.

Aerobinės sporto šakos: atstatomuoju periodu.

Sunkioji atletika, trikovės sportas, galiūnų sportas:
vartojimo principai tokie pat kaip ir kultūristams.
Kovinės sporto šakos: vartojama bazinio pasirengimo
metu ir periodo prieš varžybas pirmoje dalyje bei
atsigavimo periodu.

Maistinė vertė (3 kapsulėse):
Vitaminas B6
10,5 mg
(525% RPN)
Cinkas
30 mg
(200% RPN)
Magnis
450 mg
(113% RPN)
RPN – rekomenduojama paros norma.

Sveikatingumas, sumažėjęs tiek vyrų, tiek moterų lytinis
potraukis: 2 kapsulės prieš naktį moterims ir 3 kapsulės
vyrams. Kursas: 14 dienų gerti, 7 - ne. Taip vartoti, kol
baigsis visas buteliukas.
Atsigavimas po pervargimo, sunkaus ir alinančio fizinio
krūvio (statybininkams, tolimųjų reisų vairuotojams ir
t.t.): padeda atsigauti po sunkios darbo dienos, ypač kai
dėl streso sutrinka miego kokybė. Vartoti 3 kapsules 30
min. iki miego.
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Didmeninė ir mažmeninė prekyba Lietuvoje

SPECIALIZUOTOSE MAISTO PAPILDŲ PARDUOTUVĖ
PARDUOTUVĖSE
ĖSE

Vilniuje

Gynėjų g. 4
tel. 8-5-2496328,
8 612 89639
vilnius@maistassportui.lt
Lvovo g. 12
tel. 8-5-2757752,
8 611 18590
vilnius@maistassportui.lt

Kaune

Vytauto pr. 43
tel. 8-37-323478,
8-687-55850,
universal@takas.lt
Savanorių pr. 204-80
tel. 8-687-89639,
tel. 8-37 731563,
savanoriai@maistassportui.lt
Maironio g. 10
tel.8-37-222560,
8-687-57663,
maistas@gmail.com
Baltų pr. 18/Sembų 1 Kaunas
(Super Neto prekybos centre, šalia Oazės)
tel. 8-37 233022
baltai@maistassportui.lt

Klaipėdoje

Taikos pr. 19
tel. 8-46-313631,
8-611-21335,
papildai@balticum-tv.lt
Herkaus Manto 84
(prekybos centras “STUDLENDAS”)
tel. 8-46 414206
studlendas@maistassportui.lt

Šiauliuose

Vilniaus g. 112
tel. 8-682-51173,
siauliai@maistassportui.lt

Panevėžyje

Vilniaus g. 14
tel. 8-45-469077,
8-611-52296,
minde@universal.lt

Alytuje

Ugniagesių g. 3
tel. 8-315-73396,
8-612-73920,
maistassportui.alytus@gmail.com
Turite klausimų dėl maisto papildų vartojimo?
Rašykite mums info@universal.lt

www.MaistasSportui.lt

... ne tik profesionalams!

