


Z prochu powstałeś... 
Nuclear NutritioN to ostatecZNe roZwiąZaNie, NajwięksZy kaliber  
Z dostępNych Na ryNku. dekady temu determiNacja Naukowców  
doprowadZiła do opracowaNia metody roZsZcZepieNia jądra atomu.  
dZisiaj oferujemy wam, wybraNym - owoc lat pracy, determiNacji,  
poświęceNia i oddaNia ludZi pełNych pasji. Nuclear NutritioN  
dostarcZa ostatecZNych roZwiąZań, do których Nie trZeba NicZego 
dodawać. NieważNe jaki jest twój cel - Z Nuclear NutritioN ZyskasZ 
prZewagę budZącą strach u twoich rywali. jako twórcy jesteśmy  
pewNi, że to NarZędZie ZostaNie użyte w celu budowaNia - Nie NisZcZeNia...

Optipep® zarejestrowany znak towarowy należący do Carbery Food Ingredients Limited 
Carbelac® zarejestrowany znak towarowy należący do Carbery Food Ingredients Limited
Isolac® zarejestrowany znak towarowy należący do Carbery Food Ingredients Limited
PeptoPro® zarejestrowany znak towarowy należący do Royal DSM N.V.
CarnoSyn® zarejestrowany znak towarowy należący do Natural Alternatives International, Inc. www.carnosyn.com



Smaki: Żurawinowy, Limonkowy, Wiśniowy, Brzoskwiniowy,  
Truskawkowy.

Największe eksplozje   
zaczynają się od iskry.  
dzięki igniter pre training 
catalyst poznasz siłę  
drzemiącą w twoich mięśniach. 
Bądź gotowy na potężny wybuch 
energii.

IGNITER Suplement diety
PRE TRAINING CATALYST
•	  Rozpala do treningu
•	  Wyzwala niepowstrzymaną energię
•	  Maksymalizuje pompę mięśniową
•	  Podnosi poziom koncentracji

Igniter Pre Training Catalyst to ostateczne rozwiązanie dla  
poszukujących innowacyjnego i zaawansowanego wsparcia na 
najcięższych etapach swojej drogi. Igniter Pre Training Catalyst 
to preparat przedtreningowy zawierający w 16,5 g aż 18 
substancji aktywnych. Maksymalizacja dawek, innowacyjny skład 
i synergiczne działanie substancji aktywnych - to Twój katalizator 
do wymarzonej sylwetki, olbrzymich ciężarów i życiowej formy.

Nie czekaj na lepsze jutro,  
udowodnij Swoją siłę i weź się do 
działania!

Porcja  w zależności od masy ciała: 
≤ 90 kg – 1,5  miarki (~11 g) 
> 90 kg – 2 czubate miarki (~16,5 g)
Ilość porcji w opakowaniu: ~36 (11 g); ~24 (16,5 g) 
Zawartość składników aktywnych w 11 g 16,5 g
Witamina C 100 mg (125)* 150 mg (187,5)*

Niacyna 10 mg NE 
(62,5)* 15 mg NE (94)*

Witamina B6 4 mg (286)* 6 mg (429)*
Witamina B12 4 µg (160)* 6 µg (240)*
Kwas foliowy 250 µg (125)* 375 µg (187,5)*
Magnez 57 mg (15)* 85,5 mg (23)*
Sód 42 mg 63 mg
Beta-alanina  (jako CarnoSyn®) 4000 mg 6000 mg
Alfaketoglutaran L-argininy 2000 mg 3000 mg
Tauryna 1000 mg 1500 mg
Jabłczan cytruliny 1000 mg 1500 mg
Ekstrakt z korzenia czerwonego 
buraka (Beta vulgaris L.) 1000 mg 1500 mg

Kofeina 200 mg 300 mg
L-tyrozyna 150 mg 225 mg
Dwuwinian choliny  (w tym 
cholina

100 mg  
(41 mg)

150 mg  
(61,5 mg)

Glukuronolakton 100 mg 150 mg
Ekstrakt z ziaren zielonej kawy 
(Coffea robusta Lind. ex De Wild) 100 mg 150 mg 

Ekstrakt z nasion kakaowca 
(10% teobrominy) (Theobroma 
cacao L.)

70 mg
(7 mg)

105 mg
(10,5 mg)

*%RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

siła poparta odpowiednią  
technologią daje pewne   
zwycięstwo w każdej  
konfrontacji, niezależnie  
od jej charakteru. synthesis  
multi creatine complex to  
olbrzymia siła zamknięta  
w niewielkiej puszce.  
czy jesteś gotów ją otworzyć?

SYNTHESIS Suplement diety
MULTI CREATINE COMPLEX
•	 Dwie najbardziej skuteczne formy kreatyny 
•	 Wzbogacony o beta-alaninę i taurynę 
•	 Wspomaga procesy anaboliczne i rozwój masy mięśniowej 
•	 Zwiększa zapasy fosfokreatyny

Synthesis Multi Creatine Complex to zaawansowany stack 
kreatynowy  wzbogacony o beta-alaninę i taurynę. W Nuclear 
Nutrition stosujemy tylko najlepsze składniki. Dzięki kreatynie 
dostarczonej w dwóch najbardziej sprawdzonych i biodostępnych 
formach, będziesz mógł zwiększyć swoje rezerwy energetyczne. 
Pozwoli to na poruszenie ciężarów o jakich wcześniej mogłeś tylko 
pomarzyć! Dodatek beta-alaniny i tauryny wpłynie  zauważalnie 
na poprawę wytrzymałości. Synthesis Multi Creatine Complex to 
preparat, który pozwoli  na maksymalizację  przyrostów mięśniowych 
i siłowych. Gotowy? 

witamy na początku reakcji 
łańcuchowej!

Porcja: 1 czubata miarka (~7,9 g)
Ilość porcji w opakowaniu: 40
Zawartość składników aktywnych w 7,9 g
Monohydrat kreatyny 3000 mg

w tym kreatyna 2640 mg
Jabłczan trikreatyny 3000 mg

w tym kreatyna 2240 mg
Beta-alanina  (jako CarnoSyn®) 1000 mg
Tauryna 500 mg

1,5 x = 1 porcja

1 x = 1 porcja

Smaki: Cytrynowy, Pomarańczowy, Malinowy, Limonkowy,  
Ananasowy, Egzotyczny, Truskawkowy, Wiśniowy, Czarna porzeczka, 
Różowy grejpfrut.



Smaki: Truskawkowy, Pomarańczowy, Bananowy, Wiśniowy, 
Malinowy.

Jedyne czego potrzebujesz - 
to początek reakcji łańcuchowej, 
która na zawsze cię odmieni!

CHAIN REACTION Suplement diety
BCAA 10:1:1
•	 Zawiera 12 g BCAA w tym aż 10 g leucyny 
•	 Z dodatkiem jabłczanu cytruliny i beta-alaniny

Chain Reaction BCAA 10:1:1 to zaawansowane połączenie kluczowych 
dla budowy masy mięśniowej i funkcjonowania mięśni - aminokwasów 
BCAA, w tym najskuteczniejszej leucyny w bardzo wysokiej dawce,  
z najbardziej skutecznymi dodatkami funkcyjnymi. Kofeina i tyrozyna 
zapewniają odpowiedni poziom koncentracji nad wykonywanym 
zadaniem, optymalna dawka beta-alaniny wpływa pozytywnie na 
zwiększenie wytrzymałości mięśniowej, zaś jabłczan cytruliny zapewnia 
maksymalizację pompy. 

chain reaction bcaa 10:1:1 to  
początek reakcji łańcuchowej,  
na której końcu znajduje się 
twój cel.

Porcja : 2 miarki (~20 g)
Ilość porcji w opakowaniu: 20
Zawartość składników aktywnych w 20 g
L-leucyna 10000 mg
L-izoleucyna 1000 mg
L-walina 1000 mg
Jabłczan cytruliny 3000 mg
Beta-alanina (jako CarnoSyn®) 2000 mg
Tyrozyna 1000 mg
Kofeina 200 mg

Wszystko, czego może Tobie 
zabraknąć - znajdziesz  
w jednym miejscu.

IMPACT Suplement diety 
COMPLETE AMINO ACIDS FORMULA
•	 Aminokwasy egzogenne 
•	 Maksymalne pobudzenie 
•	 Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej 
•	 Wsparcie procesów anabolicznych 
•	 Poprawa transportu substancji odżywczych

Impact Complete Amino Acids Formula to produkt, który zapewni 
maksymalną ilość substancji aktywnych w jednej porcji. Dzięki 
skoncentrowanej formule Impact dostarcza aż 25 substancji 
aktywnych, niezbędnych do budowania masy mięśniowej, 
wspomagających redukcję tkanki tłuszczowej i substancje 
wspomagające funkcjonowanie organizmu w ciągu dnia. 
Przekłada się to bezpośrednio na Twoją wydajność na treningu 
oraz w życiu codziennym. 

impact complete amino acids 
formula to suplement, który 
na pewno wywrze na Ciebie 
pozytywny wpływ, umieszczając 
cię na niedostępnym dotychczas 
poziomie.

Porcja : 2 miarki (~20 g)
Ilość porcji w opakowaniu : ~25 
Zawartość składników aktywnych w 20 g 40 g
Mieszanka aminokwasowa 15117 mg 30234 mg

L-leucyna 3248 mg 6496 mg
L-izoleucyna 1652 mg 3304 mg
L-walina 1657 mg 3314 mg
L-glutamina i kwas L-glutaminowy 4218 mg 8436 mg
Kwas L-asparaginowy 761 mg 1522 mg
L-lizyna 648 mg 1296 mg
L-treonina 515 mg 1030 mg
L-prolina 403 mg 806 mg
L-seryna 378 mg 756 mg
L-alanina 341 mg 682 mg
L-fenyloalanina 228 mg 456 mg
L-tyrozyna 216 mg 432 mg
L-arginina 191 mg 382 mg
Cystyna 170 mg 340 mg
Glicyna 133 mg 266 mg
L-histydyna 129 mg 258 mg
L-metionina 129 mg 258 mg
L-tryptofan 100 mg 200 mg

Alfaketoglutaran L-argininy 500 mg 1000 mg
Beta-alanina (jako CarnoSyn®) 500 mg 1000 mg
Jabłczan cytruliny 500 mg 1000 mg
Tauryna 500 mg 1000 mg
Ekstrakt z korzenia czerwonego buraka 
(Beta vulgaris L.) 500 mg 1000 mg

L-karnityna 200 mg 400 mg
Kofeina 100 mg 200 mg

2 x = 1 porcja 2 x = 1 porcja

Smaki: Brzoskwiniowy, Malinowy, Ananasowy, Cytrynowy, 
Pomarańczowy.



skoncentrowany, naładowany  
proteinami, łatwy w użyciu 
shot.

HYDRO 
HIGH PROTEIN SHOT
•	 Wspiera procesy anaboliczne 
•	 25 g białka w porcji 
•	 Poręczna forma 
•	 Nieodzowny suplement każdego sportowca

Hydro High Protein Shot to wysoce zaawansowany produkt,  
zawierający skoncentrowane białko w płynnej, łatwej w trans-
porcie i spożyciu formie. W każdej 120 ml buteleczce znajduje się  
aż 25 g białka - idealna ilość do spożycia po wyczerpującym tre-
ningu. Dzięki Hydro High Protein Shot będziesz w stanie przyspieszyć 
Swoją regenerację.

Porcja: 120 ml
Ilość porcji w display-box: 12
Wartość odżywcza w 100 ml 120 ml
 Wartość energetyczna 357 kJ / 84 kcal 425 kJ / 100 kcal
Tłuszcz 0 g 0 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 0 g
Węglowodany 0 g 0 g

w tym cukry 0 g 0 g
Błonnik 0 g 0 g
Białko 21 g 25 g
Sól 0,2 g 0,24 g

Zbuduj Swoje dziedzictwo 
przy użyciu najlepszych  
dostępnych materiałów. 

ATOMIC WHEY 
WHEY PROTEIN CONCENTRATE
•	 23 g** białka w każdej porcji 
•	 Wspiera  procesy  regeneracyjne 
•	 Bogaty w BCAA i glutaminę 
•	 Perfekcyjny w okresie redukcji i budowania masy mięśniowej

Białko to niezbędny element diety każdego sportowca. Odpowiednia 
podaż tego składnika warunkuje przyrost masy mięśniowej oraz 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Ciężko trenujesz i wylewasz 
z Siebie hektolitry potu, aby osiągnąć wymarzoną sylwetkę?  
Nie zapomnij o dostarczeniu odpowiedniej ilości budulca.  
Sięgając po Atomic Whey masz pewność, że korzystasz z produktu, 
który sprawdzi się w najcięższych warunkach.

Porcja: 1 miarka (30 g)
Ilość porcji w opakowaniu: ~75
Wartość odżywcza w 100 g 30 g 

Wartość energetyczna 1512 kJ / 358 kcal*,  
1646 kJ / 390 kcal**

455 kJ / 108 kcal*,  
498 kJ / 118 kcal**

Tłuszcz 6,9 g*, 7,6 g** 2,1 g*, 2,3 g**
w tym kwasy nasycone 4,9 g*, 5,3 g** 1,5 g*, 1,6 g**

Węglowodany 3,9 g*, 4,3 g** 1,2 g*, 1,3 g**
w tym cukry 3,9 g*, 4,3  g** 1,2 g*, 1,3 g**

Białko 70 g*, 76 g** 21 g*, 23 g**
Sól 0,3 g*, 1,5 g** 0,1 g*, 0,5 g**

Typowy profil 
aminokwasowy w: 100 g 30 g

L-leucyna 8,0 g*, 8,7 g** 2,4 g*, 2,6 g**
L-izoleucyna 4,7 g*, 5,1 g** 1,4 g*, 1,5 g**
L-walina 4,6 g*, 5,0 g** 1,4 g*, 1,5 g**
Suma aminokwasów BCAA  17,3 g*, 18,8 g** 5,2 g*, 5,6 g*
Kwas L-asparaginowy 6,8 g*, 7,4 g** 2,0 g*, 2,2 g**
Kwas L-glutaminowy 10,3 g*, 11,3 g** 3,1 g*, 3,4 g**
L-seryna 3,7 g*, 4,0 g** 1,1 g*, 1,2 g**
Glicyna 1,5 g*, 1,6 g** 0,4 g*, 0,5 g**
L-histydyna 1,3 g*, 1,5 g** 0,4 g
L-arginina 2,5 g*, 2,7 g** 0,7 g*, 0,8 g**
L-treonina 5,2 g*, 5,6 g** 1,5 g*, 1,7 g**
L-alanina 3,7 g*, 4,0 g** 1,1 g*, 1,2 g**
L-prolina 2,1 g*, 2,3 g** 0,6 g*, 0,7 g**
L-tyrozyna 2,3 g *, 2,5 g** 0,7 g*, 0,8 g**
L-metionina 1,6 g*, 1,7 g** 0,5 g
Cystyna 1,7 g*, 1,9 g** 0,5 g*, 0,6 g**
L-fenyloalanina 2,5 g*, 2,8 g** 0,8 g
L-lizyna 6,1 g*, 6,6 g** 1,8 g*, 2,0 g**
L-tryptofan 1,1 g*, 1,2 g** 0,3 g*, 0,4 g**
*smak czekoladowy
**pozostałe smaki 

1 x = 1 porcja

1 x  = 1 porcja
Smaki: Lody waniliowe, Lody czarna porzeczka, Lody truskaw-
kowe, Lody pistacjowe, Biała czekolada-żurawina, Cytrynowo- 
ananasowy, Sernik cytrynowy, Czekoladowy, Ciastka z kremem, 
Lody malinowe.

Smaki: Ananasowy, Malinowy, Wiśniowy, Poncz owocowy



Czystość, koncentracja, stabilność, zaawansowana technologia, 
jeżeli oczekujesz szybkich efektów korzystaj z zaawansowanych 
narzędzi i wybierz ISOTOPE.

Porcja: 1 miarka (30 g)
Ilość porcji w opakowaniu: ~75
Wartość odżywcza w 100 g 30 g

Wartość energetyczna 1466 kJ / 346 kcal*,  
1490 kJ/ 351 kcal**

428 kJ / 101 kcal *, 
442 kJ / 104 kcal**

Tłuszcz 1,5 g*, 1 g** 0 g
w tym kwasy nasycone 1,2 g*, <1 g** 0 g

Węglowodany 4,0 g*, 2,5 g** 1,2 g*, 1 g**
w tym cukry 1 g 0 g

Białko 79 g*, 83 g** 24 g*, 25 g**
Sól 0,5 g 0,15 g

ISOTOPE PROTEIN BAR
•	 20 g* białka w batonie
•	 Tylko 0,8 g cukru
•	 Smaczny i pożywny

Isotope Protein Bar to baton proteinowy na bazie najwyższej  
jakości białka, którego skład został tak skomponowany aby  
zaspokoić wymagania i smakoszy i ciężko trenujących sportowców, 
dla których każdy gram białka jest na wagę złota. Dodatkowo  
cukry stanowią tylko 0,8 g na baton, co stawia go w pierwszym 
szeregu Twojej batalii o lepszego Siebie. Te same pierwiastki wystę-
pują w różnych odmianach, ale diabeł tkwi w szczegółach, i tak 
możesz mieć grafit, a możesz mieć diament. Sam zdecyduj co 
wybierasz. 

Nagroda jest w zasięgu ręki, 
wznieś się na wyżyny i sięgnij 
po diament - isotope proteiN 
bar.

Porcja: 1 baton (60 g)
Ilość porcji w opakowaniu display-box: 12
Wartość odżywcza w* 100 g 60 g 
Wartość energetyczna 1390 kJ / 334 kcal 835 kJ / 200 kcal
Tłuszcz 11,3 g 6,8 g

w tym kwasy nasycone 6,7 g 4,0 g
Węglowodany 23,9 g 14,3 g

w tym cukry 1,4 g 0,8 g
w tym poliole 20,5 g 12,3 g

Błonnik 19,8 g 11,9 g
Białko 32,4 g 19,5 g
Sól 0,6 g 0,36 g
*Dotyczy tylko smaku: waniliowego z karmelem

Typowy profil 
aminokwasowy w: 100 g 30 g

L-leucyna 8,9 g*, 9,3 g** 2,7 g*, 2,8 g**
L-izoleucyna 4,6 g*, 4,8 g** 1,4 g
L-walina 4,5 g*, 4,7 g** 1,4 g
Suma aminokwasów BCAA 18,0 g*, 18,8 g** 5,5 g*, 5,6 g**
Kwas L-asparaginowy 10,6 g*, 11,1 g** 3,2 g*, 3,3 g**
Kwas L-glutaminowy 15,5 g*, 16,1 g** 4,7 g*, 4,8 g**
L-seryna 4,8 g*, 5,1 g** 1,4 g*, 1,5 g**
Glicyna 1,6 g 0,5 g
L-histydyna 1,4 g 0,4 g
L-arginina 1,8 g 0,5 g
L-treonina 6,7 g*, 7,0 g** 2,0 g*, 2,1 g**
L-alanina 4,9 g*, 5,1 g** 1,5 g
L-prolina 5,4 g*, 5,6 g** 1,6 g*, 1,7 g**
L-tyrozyna 2,6 g*, 2,7 g** 0,8 g
L-metionina 2,1 g 0,6 g
Cystyna 2,3 g 0,7 g
L-fenyloalanina 2,8 g*, 2,9 g** 0,8 g*, 0,9 g**
L-lizyna 8,4 g*, 8,7 g** 2,5 g*, 2,6 g**
L-tryptofan 1,8 g*, 1,9 g** 0,5 g*, 0,6 g**
*smak czekoladowy
**pozostałe smaki

ISOTOPE
WHEY PROTEIN ISOLATE
•	 Zawiera aż 25 g** czystego białka w każdej porcji 
•	 0 g tłuszczu i cukrów 
•	 Wspomaga procesy anaboliczne 
•	 Hamuje procesy kataboliczne

Isotope Whey Protein Isolate to izolat białka serwatkowego  
w najczystszym wydaniu. Dzięki stosowaniu Isotope możesz być 
pewny, że z każdą miarką dostarczasz najbardziej skoncentrowaną  
formę protein, pozbawioną węglowodanów i tłuszczów. Jeżeli 
szukasz skutecznej metody na budowanie beztłuszczowej masy 
ciała - sięgnij po najbardziej zaawansowane białko Isotope Whey 
Protein Isolate. 

wyrzeczenia, wyrzeczenia i jeszcze raz wyrzeczenia. masz tylko 
jeden cel przed Sobą i nie pozwolisz Sobie nawet na małe 
odstępstwo od obranej drogi. Nie bój się marzyć, jest światełko 
w tunelu, nawet Ty możesz pozwolić sobie na odrobinę 
przyjemności

1 x = 1 porcja 1 x  = 1 porcja

Smaki: Czekoladowy, Truskawkowy, Malinowy, Waniliowy,  
Truskawkowo-Banananowy, Jagodowy, Brzoskwinia-marakuja, 
Pomarańczowy, Cytrynowy, Waniliowo-karmelowy, Ciastka 
z kremem, Sernik cytrynowy. 

Smaki: Waniliowy z karmelem, Brownie



Masa krytyczna została przekroczona- sięgnij po odżywkę 
dla twojego ciała i umysłu! 

Porcja: 1 baton (100 g)
Ilość porcji w opakowaniu display-box: 12
Wartość odżywcza w* 100 g (%RWS)
Wartość energetyczna 1677 kJ / 399 kcal
Tłuszcz 12,8 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4,4 g
Węglowodany 40,1 g

w tym cukry 24,3 g
w tym poliole 4,4 g

Błonnik 4,2 g
Białko 30,6 g
Sól 1,09 g

masa, gęstość, siła...  
to wszystko w 200 g porcji 
 
ATOMIC Suplement diety
MASS GAINER FORMULA 
•	 Zawiera aż 60 g białka! 
•	 786 kcal w jednej porcji 
•	 Wzbogacony o 5 g monohydratu kreatyny 
•	 Aż 18 g L-glutaminy i 16 g BCAA w porcji 
•	 Wspomaga budowanie masy mięśniowej

Atomic Mass Gainer Formula to Gainer, którego efekty stosowania 
zadziwią nawet największych! 60 g białka i 786 kcal w jednej  
porcji - to solidna dawka odżywcza, która zaspokoi nawet tych,  
najgłodniejszych zwycięstwa. Sięgnij po Atomic Mass Gainer  
Formula i pozostaw zgliszcza, na których zbudujesz nowy ład.

Porcja: 4 miarki (200 g)
Ilość porcji w opakowaniu: 35
Wartość odżywcza w 100 g 200 g 
Wartość energetyczna 1665 kJ / 393 kcal 3331 kJ / 786 kcal
Tłuszcz 3,2 g 6,4 g

w tym kwasy nasycone 2 g 4 g
 Węglowodany 61 g 122 g

w tym cukry 18 g 36 g
Błonnik  0 g 0 g
Białko 30 g 60 g
Sól 0,18 g 0,36 g
Monohydrat kreatyny 2500 mg 5000 mg
L-glutamina 9000 mg 18000 mg
Aminokwasy o rozgałęzionych 
łańcuchach bocznych (BCAA) 8000 mg 16000 mg

Kwas linolowy 1 g
Witamina A 233 µg (28)
Witamina D 1,6 µg (32)
Witamina E 3,4 mg (28)
Witamina C 14,3 mg (18)
Tiamina 0,35 mg (32)
Ryboflawina 0,51 mg (36)
Niacyna 5,7 mg (36)
Witamina B6 0,47 mg (34)
Witamina B12 0,47 µg (19)
Kwas foliowy 63,8 µg (32)
Biotyna 15,9 µg (32)
Kwas pantotenowy 0,95 mg (16)
Wapń 229 mg (28)
Fosfor 461 mg (66)
Potas 519 mg (26)
Sód 437 mg
Żelazo 8,1 mg (58)
Cynk 4,1 mg (42)
Miedź 690 µg (69)
Jod 41,9 µg (28)
Selen 17,55 µg (32)
Magnez 59,9 mg (16)
Mangan 0,51 mg (25)
%RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

ATOMIC MASS BAR
•	 Baton o masie krytycznej 
•	 Zawiera aż 31 g białka 
•	 Wzbogacony o 23 witaminy i minerały 
•	 Zawiera zdrowe tłuszcze

Atomic Mass Bar to przepyszny baton zawierający aż 23 substancje 
aktywne, 31 g białka oraz zdrowe tłuszcze. Idealnie zastępuje 
posiłek i wzbogaca Twoje ciało w substancje odżywcze, witaminy 
i minerały. Atomic Mass Bar to baton napakowany wszystkim, 
czego potrzebujesz.

*Dotyczy tylko smaku: czekoladowego z migdałami

4 x = 1 porcja

1 x  = 1 porcja

Smaki: Czekoladowy, Czekoladowo-orzechowy, Toffi, Bananowy, 
Waniliowy, Waniliowo-migdałowy, Truskawkowy, Biała czekolada  
z kokosem, Ciastka z kremem, Biała czekolada-żurawina,  
Truskawkowo-bananowy, Malinowy.

Smaki: Brownie, Czekoladowy z migdałami



4 x  = 1 porcja

Maksymalna porcja witamin i minerałów wzbogacona  
o najlepsze substancje - wyciągi roślinne i substancje aktywne.

Twój układ biomechaniczny potrzebuje wsparcia? Złap  
kompletną formułę stworzoną przy udziale najnowocześniejszych 
technologii.

Porcja: 4 tabletki
Ilość porcji w opakowaniu: 30
Zawartość składników aktywnych w 4 tabletkach
Witamina A 1000 mcg (125%)*
Witamina D 15 mcg (300%)*
Witamina E 120 mg (1000%)*
Witamina C  600 mg (750%)*
Tiamina 33 mg (3000%)*
Ryboflawina 21 mg (1500%)*
Niacyna 40 mg (250%)*
Witamina B6 16,8 mg (1200%)*
Kwas foliowy 400 mcg (200%)*
Witamina B12 25 mcg (1000%)
Biotyna 300 mcg (600%)*
Kwas pantotenowy 36 mg (600%)*
Potas 400 mg (20%)*
Wapń 200 mg (25%)*
Magnez 150 mg (40%)*
Żelazo 14 mg (100%)*
Cynk 15 mg (150%)*
Miedź 1 mg (100%)*
Mangan 3 mg (150%)*
Selen 110 mcg (200%)*
Chrom 160 mcg (400%)*
Molibden 50 mcg (100%)*
Jod 150 mcg (100%)*

Porcja: 4 tabletki
Ilość porcji w opakowaniu: 30
Zawartość składników aktywnych w 4 tabletkach
Glukozamina 1200 mg
Siarczan chondroityny 240 mg
MSM (metlysulfonylometan) 1000 mg
Witamina C 100 mg (125%)*
Witamina D3 5 mcg (100%)*
Magnez 60 mg (16%)*
Mangan 4 mg (200%)*
Cynk 6 mg (60%)*
Bor 4 mg
Kolagen 20 mg
Ekstrakt imbiru 10 mg
Ekstrakt kurkumy 10 mg
Ekstrakt z boswelli 10 mg
Kwas hialuronowy 10 mg

Zawartość składników aktywnych w 4 tabletkach
Ekstrakt owoców gorzkiej pomarańczy  
(w tym bioflawonoidy cytrusowe) 167 mg

Ekstrakt owoców palmy sabałowej 80 mg
Ekstrakt z pestek dyni 60 mg
Ekstrakt z liści pokrzywy 60 mg
Ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego 10 mg
Kwas alfa-liponowy 10 mg
Ekstrakt owoców pieprzu czarnego BioPerine® 1 mg
Sproszkowane owoce goji 20 mg
Ekstrakt owoców acai 10 mg
Ekstrakt owoców malin 10 mg
Ekstrakt owoców żurawiny 10 mg
Sproszkowana spirulina 30 mg
Sproszkowany jęczmień 30 mg
Sproszkowana chlorella 20 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty 20 mg
Ekstrakt owoców granatu 20 mg
Ekstrakt z pestek winogron 20 mg
Sproszkowany aloe vera 20 mg
Ekstrakt jagód 20 mg
Ekstrakt z alg morskich 20 mg
Pektyna z jabłek 10 mg
Sproszkowany olej z siemienia lnianego 10 mg

ENRICHED Suplement diety
MULTIVITAMIN FORMULA
•	 23 witaminy i minerały 
•	 Wzbogacony o 22 wyciągi roślinne i substancje aktywne 
•	 Uzupełnia dietę w istotne mikro i makro elementy
•	 Działa energetyzująco i adaptogennie

Enriched Multivitamin Formula uzupełni Twoją codzienną dietę 
w witaminy i minerały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
Twojego organizmu. Formuła została wzbogacona o substancje 
roślinne, wykazujące działanie adaptogenne i energetyzujące. 
Porzuć w zapomnienie senne dni, bez motywacji i przywitaj pełną 
energii i spokoju  rzeczywistość. 

AXIS Suplement diety
JOINT COMPLEX
•	 Zawiera aż 14 substancji wspierających funkcjonowanie stawów 
•	 Aż 1200 mg MSM w każdej porcji 
•	 Chroni i nawilża stawy 
•	 Wspomaga regenerację uszkodzonej chrząstki stawowej 

Ruch, duże obciążenia i przeciążenia odbiły na Tobie swoje piętno? 
Sięgnij po Axis Joint Complex i pozbądź się ograniczających Cię 
problemów. Masz zamiar podnosić coraz większe ciężary i być co-
raz lepszym, a zawodzi biomechanika? Sięgnij po ten fenomenalny 
preparat i zapomnij o swoich problemach.

* %RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

* %RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

4 x  = 1 porcja



Uwolnij potencjał Swojego organizmu i przyspiesz budowę 
wysokiej jakości tkanki mięśniowej!

spal tłuszcz w ogniu treningu!

Porcja: 3 tabletki
Ilość porcji w opakowaniu: 30
Zawartość składników aktywnych w 3 tabletkach
Beta-sitosterol 400 mg
Ekstrakt z buzdyganka naziemnego (90% saponin) 540 mg
Ekstrakt z muira puama 10:1 60 mg
Ekstrakt z pestek dyni 5:1 60 mg
Ekstrakt z korzenia Maca 4:1 45 mg
Ekstrakt z nasion kozieradki pospolitej 120 mg
Ekstrakt z ziela Damiana 21 mg
Ekstrakt z wierzbownicy drobnokwiatowej 15 mg
Ekstrakt z owoców ostropestu plamistego 
(80% sylimarinu) 120 mg

Ekstrakt z korzenia żeń szenia amerykańskiego 
(5% ginsenozydów) 125 mg

Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego  (3% rozawin  
i 1% solidrozydów) 90 mg

Cynk 10 mg (100%)*

Porcja: 3 tabletki
Ilość porcji w opakowaniu: 40
Zawartość składników aktywnych w 3 tabletkach
Winian L-karnityny 1200 mg
L-tyrosine 150 mg
Witamina B6 6 mg (429%)*
Witamina B12 3 mcg (120%)*
Kwas foliowy 300 mcg (150%)*
Mangan 3 mg (150%)*
Chrom 90 mcg (225%)*
Ekstrakt z nasion zielonej kawy (50% kwasu 
chlorogenowego) 450 mg

Ekstrakt z zielonej herbaty (17% EGCG) 150 mg
Ekstrakt z nasion guarany (22% kofeiny) 200 mg (44 mg)
Ekstrakt z ziela pokrzywy (1% krzemionki) 225 mg
Ekstrakt z owocu garcinia cambogia (60% kwas 
hydroksyoctowy) 120 mg

Kofeina 156 mg
Ekstrakt z owoców pieprzu czarnego 15 mg

•	 Zawiera składniki wspomagające spalanie tkanki tłuszczowej 
•	 Wspiera skupienie i przebieg procesów myślowych 
•	 Niweluje negatywne skutki ujemnego bilansu kalorycznego

Tłuszcz nie walczy, nie podnosi ciężarów, stanowi  balast, źle  
wygląda. Masz dość ukrywania swoich mięśni pod warstwą sadła?  
Przeszkadza Ci kilka dodatkowych kilogramów, które musisz  
codziennie nosić? Ciężko znosisz niskokaloryczną dietę? Pozbądź 
się tego wszystkiego razem z Thermite Fat Destroyer. Zapewnij  
Sobie maksymalne wsparcie na drodze do wyznaczonego celu i nie 
zbaczaj z podjętej ścieżki. Substancje zawarte w Thermite Fat 
Destroyer zapewnią Ci odpowiednie pobudzenie, redukcję apetytu, 
wsparcie procesów spalania tkanki tłuszczowej oraz usunięcie 
zbędnej  wody podskórnej i uzupełnienie kluczowych witamin 
i minerałów.

CATALYSER Suplement diety
T-BOOST FORMULA
•	 10 wyciągów roślinnych 
•	 2 wysoce aktywne substancje chemiczne 
•	 Wspomaga produkcję naturalnego testosteronu 
•	 Wspiera  budowanie masy mięśniowej

Siła, gęstość, duża masa mięśniowa, lepsza regeneracja, więcej  
witalnej energii. Testosteron to naprawdę ciekawy hormon, a Tobie,  
jako samcowi alfa powinno zależeć na jak najwyższym jego  
poziomie. Catalyser T-Boost Formula to zaawansowany i złożony 
preparat maksymalizujący naturalną produkcję tego hormonu. 
Jeżeli nie urodziłeś się z genami alfy, nie martw się, współczesna 
technologia sprzyja takim jak Ty. Rozwijaj się bez ograniczeń.

* %RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

* %RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

3 x  = 1 porcja

3 x  = 1 porcja



brakuje ci paliwa? sięgnij  
po najlepsze źródło energii  
i dokończ to co zacząłeś

CARBO FUEL Suplement diety
PRE, INTRA, POST WORKOUT
•	 Dostarczy energii dla Ciężko pracujących mięśni
•	 Wzbogacony o AAKG, beta-alaninę
•	 Działa antykatabolicznie dzięki BCAA
•	 Posiada optymalny stosunek węglowodanów prostych i złożonych 

Carbo Fuel to najlepsze paliwo jakiego potrzebujesz. Zapomnij  
o spadkach energii w trakcie treningu. Dzięki AAKG Twoje rozszerzone 
naczynia krwionośne będą mogły dostarczyć więcej tlenu i substancji 
odżywczych, zaś beta-alanina wpłynie pozytywnie na wytrzymałość 
mięśniową. W celu ochrony Twoich ciężko pracujących mięśni 
dodaliśmy do naszej mikstury BCAA. 

Zatankuj Carbo Fuel od Nuclear 
Nutrition i jedź dalej!

Porcja: 1 czubata miarka (50 g)
Ilość porcji w opakowaniu: ~20
Wartość odżywcza w 50 g 100 g 150 g

Wartość energetyczna 782 kJ /  
184 kcal

1564 kJ /  
368 kcal

2346 kJ /  
552 kcal

Tłuszcz 0 g 0 g 0 g
w tym kwasy nasycone 0 g 0 g 0 g

Węglowodany 46 g 92 g 138 g
w tym cukry 5 g 10 g 15 g

Błonnik 0 g 0 g 0 g
Białko 0 g 0 g 0 g
Sól 0,05 g 0,1 g 0,15 g
Alfaketoglutaran L-argininy 500 mg 1000 mg 1500 mg
Beta-alanina (jako CarnoSyn®) 500 mg 1000 mg 1500 mg
Kompleks BCAA (10:1:1) 600 mg 1200 mg 1800 mg

L-leucyna 500 mg 1000 mg 1500 mg
L-izoleucyna 50 mg 100 mg 150 mg
L-walina 50 mg 100 mg 150 mg

Porcja: 1 ampułka (120 ml)
Ilość porcji w display-box: 12
Zawartość składników aktywnych w 100 ml 120 ml
L-leucyna 2083 mg 2500 mg
L-izoleucyna 1042 mg 1250 mg
L-walina 1042 mg 1250 mg
Hydrolizowana kazeina (PeptoPro®) 42 mg 50 mg
Hydrolizowany izolat białka serwatki (Optipep®) 42 mg 50 mg

trening w toku a ty czujesz, 
że Twoim mięśniom zaczyna 
brakować substratów do 
budowy. Uwolnij potencjał 
chain reaction bcaa shota
i pozwól, żeby łańcuchowa 
reakcja mogła trwać dalej.

CHAIN REACTION BCAA SHOT
Suplement diety
•	 5 g BCAA w shocie
•	 Leucyna : izoleucyna : walina w proporcji 2:1:1
•	 Maksymalny komfort spożycia

Chain Reaction BCAA Shot to płynna koncepcja dostarczania 
do organizmu aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach bocznych  
(BCAA), które w warunkach fizjologicznych mają kluczowe znaczenie 
dla funkcjonowania tkanki mięśniowej. Podczas treningu, wpływają 
na stymulację procesów anabolicznych, hamowanie katabolizmu, 
a co najważniejsze stanowią źródło energii dla pracujących mięśni. 
Płynna formuła zapewnia, że składniki shota ulegają natychmia-
stowemu wchłonięciu. Chain Reaction BCAA Shot to maksymalna 
wygoda użycia dzięki poręcznej formie ampułki!

1 x = 1 porcja
1 x  = 1 porcja

Smaki: Cytrynowy, Pomarańczowy, Truskawkowy, Jagodowy, 
Limonkowy, Zielone jabłko.

Smaki: Pomarańczowy, Poncz owocowy, Grejpfrutowy, Cytrynowy
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