SPORT
BIOFOODS
professional line
fast hydration
& energy

SPORT BIOFOODS®

произвежда и дистрибутира спортни
хранителни добавки и напитки.
Основната ни цел е клиентите ни да бъдат
удовлетворени, използвайки нашите продукти
и да се наложим като лидер на пазара
в производството на спортни напитки
и хранителни добавки.
Наши партньори в производството са
фармацевтични компании, които работят
съгласно изискванията за добра
производствена практика (GMP),
включваща стриктен входящ контрол
на изходните суровини и материали,
непрекъснат контрол на производствените
параметри, както и изходящ такъв за готовата
продукция.
Всяка произведена партида се придружава
със сертификат за качество, издаден от
съответната компания. Всичко това е гаранция
за качеството на продуктите.

professional line
предтренировъчна формула

electrolyte
new
formularecovery
mega pump
series

PRE-WORKOUT FORMULA

SHOT 60ml

N.O. XTREME MEGA PUMP SHOT
60 ml
Иновативна предтренировъчна формула в течна форма, с
бързо и продължително действие. Увеличава кръвния поток в
мускулите, експлозивната сила, енергията и подобрява
фокуса.
Вкусове – зелена ябълка, грозде, мултифрут
Опаковка – в кутия по 18 броя
Хранителна информация за една доза 60 мл
Витамини
А
D
C
B1
B12
B6
Пантотенова киселинана
Ниацин
Фолиева киселинана
Биотин

0,4 mg
0,025 mg
60 mg
0,55 mg
0,00125 mg
0,7 mg
3,0 mg
8,0 mg
0,1 mg
0,0025 mg

Креатинова матрица
Креатин нитрат, Креатин хидрохлорид
Прекурсори на азотен оксид
Л-аргинин хидрохлорид,
Л-аргинин алфакетоглутарат, ДЛ-цитрулин малат
Енергийна формула
Бета аланин, Кофеин, Синефрин, Глицин, Таурин

2,0 g
3,7 g
4,9 g

professional line
липотропна формула със синефрин и зелен чай

electrolyte
fat
burning recovery
formula series

FAT BURNING
FORMULA

green tea + synephrine

CARNI 3.3
500 ml
Нова и ефективна липотропна формула със зелен чай и
синефрин. Л-карнитинът увеличава генерирането на енергия
от мазнини, повишава издръжливостта, и намалява умората.
Зеленият чай увеличава скоростта на метаболизма и
регулира апетита. Синефринът повишава базовия
метаболизъм.
Вкусове – манго и розов грейпфрут
Опаковка – 20 дози по 25 мл
Хранителна информация за една доза 25 мл
Белтъци
Въглехидрати
Мазнини
Л-карнитин база
Зелен чай
Екстракт от горчив портокал (синефрин)

0,0 mg
0,0 mg
0,0 mg
3300 mg
200 mg
110 mg
(30 mg)

professional line
липотропна формула със синефрин и зелен чай

fat burning formula

FAT BURNING
FORMULA

green tea + synephrine

CARNI 3.3 SHOT
60 ml
Нова и ефективна липотропна формула със зелен чай и
синефрин. Л-карнитинът увеличава генерирането на енергия
от мазнини, повишава издръжливостта, и намалява умората.
Зеленият чай увеличава скоростта на метаболизма, и
регулира апетита. Синефринът повишава базовия
метаболизъм.
Вкусове – манго, малина
Опаковка – в кутия по 18 броя
Хранителна информация за 60 мл
Енергийна стойност
Белтъци
Въглехидрати
Мазнини
Л-карнитин база
Зелен чай
Екстракт от горчив портокал (синефрин)

9 kcal
0,0 g
0,0 g
0,0 g
3300 mg
200 mg
110 mg
(30 mg)

professional line
мускулно възстановяване и изграждане

muscle recovery series

L-GLUTAMINE

BCAA & L-glutamine SHOT
100 ml
BCAA е иновативна формула съдържаща верижноразклонени
аминокиселини и Л-глутамин в опимално съотношение. ВСАА
играят ключова роля във възстановяването на организма
след тренировка и мускулното изграждане. Предпазват
мускулите от разпад. Л-глутамин подпомага мускулното
изграждане и възстановяването на мускулния гликоген след
физическо натоварване. Увеличава нивата на някои важни
хормони, предизвикващи мускулния растеж.
Вкусове – манго.
Опаковка – в кутия по 20 броя
Хранителна информация за 100 мл
Енергийна стойност

49,2 kcal

Белтъци
Мазнини
Въглехидрати

12,0 g
0,0 g
0,0 g

Л-левцин
Л-изолевцин
Л-валин
Л-глутамин

3,5 g
1,75 g
1,75 g
5g

professional line
течна антикрамп формула

anti cramp series

MAGNESIUM 400 witht Zn
60 ml
Иновативна формула на магнезий и цинк. Благоприятства
мускулите, сърцето, сърдечно-съдовата система, нервната
система, стимулира енергийния метаболзиъм и повишава
имунитета. Магнезият благорпиятства всички мускули в
организма, участва в синтеза на белтъци, благоприятства
при стрес, умора и мускулни крампи. Има синергичен ефект
с цинка, който подпомага имунната система на организма.
Вкусове – манго, зелена ябълка.
Опаковка – в кутия по 18 броя
Хранителна информация за 60 мл
Енергийна стойност
Белтъци
Въглехидрати
Мазнини
Магнезий
Цинк

0,0 kcal
0,0 g
0,0 g
0,0 g
400 mg
11 mg

professional line
бърза хидратация и мускулно възстановяване

muscle recovery series

ISOPOWER SERIES

BCАAs 10.0

ZERO CARBS BCAA 10.0
700 ml
Негазирана спортна напитка, без захар, с добавени 10 г BCAA
(верижно разклонени аминокиселини) – Л-левцин,
Л-визолевцин и Л-валин в съотношение 2:1:1. ВСАА играят
ключова роля във възстановяването на организма след
тренировка и мускулното изграждане. Предпазват мускулите
от разпад. Служат за мускулно гориво при продължителни,
изчерпващи гликогена физически натоварвания.
Вкусове – лимон, синя малина
Опаковка – в стек по 6 броя
Хранителна информация за 100 мл
Енергийна стойност

5,86 kcal

Белтъци
Мазнини
Въглехидрати

1,43 g
0,0 g
0,0 g

ВСАА

1,43 g

professional line
бърза хидратация и изгаряне на мазнини

low carbs series

ISOPOWER series with GREEN TEA

with l-carnitine 2200

ZERO CARBS L-carnitine 2200
700 ml
Негазирана спортна напитка за активно спортуващи,
без захар, с добавени 2200 мг Л-карнитин и зелен чай.
Има тонизиращ ефект и подпомага редукцията на
мазнините. Без аспартам.
Вкусове – манго, грейпфрут, вишна.
Опаковка – в стек по 6 броя
Хранителна информация за 100 мл
Енергийна стойност
Белтъци
Мазнини
Въглехидрати
Л-карнитин база
Зелен чай

0,0 kcal
0,0 g
0,0 g
0,0 g
314,00 mg
8,57 mg

professional line
бърза хидратация и антикрамп ефект

electrolyte recovery series

Anti Cramp
ISO ACTIVE Anti Cramp
700 ml
Негазирана, изотонична, спортна напитка с витамини,
минерални соли и повишено съдържание на магнезий.
Възстановява загубите на течности и минерални соли,
получвани при физическа активност . Предотвратява
дехидратацията и мускулните крампи.
Вкусове – лимон, грозде, мултифрут
Опаковка – в стек по 6 броя
Хранителна информация за 100 мл
Енергийна стойност
Белтъци
Мазнини
Въглехидрати
Минерални соли
Натрий
Магнезий
Витамини
B3
B5
B6
B12

18 kcal
0,0 g
0,0 g
4,4 g
24 mg
50 mg
3,2 mg
1,2 mg
0,28 mg
0,0005 mg

professional line
бърза хидратация и допълнителна енергия

electrolyte recovery series

ISO Mg 350
500 ml
Нискокалорична негазирана изотонична напитка, която съдържа
въглехидрати с нисък гликемичен индекс, магнезий, цинк и
витамин В6, в точно определени съотношения. Подпомага
нормалната функция на нервната система и мускулите. Магнезият
намалява риска от мускулни крампи. Има синергичен ефект с
цинка, който подсилва имунната система на организма. Витамин В6
е кофактор в много метаболитни процеси на аминокиселините.
Вкусове – малина, мултифрут.
Опаковка – в стек по 6 броя
Хранителна информация за 100 мл
Енергийна стойност
Белтъци
Мазнини
Въглехидрати
Витамини
А
D
B1
B6
B12
Фолиева к-на
B5
B3
Биотин
Витнамин С
Минерални соли
Натрий
Магнезий
Цинк

18 kcal
0g
0g
4,4 g
0,08 mg
0,005 mg
0,11 mg
0,26 mg
0,00026mg
0,02 mg
0,06 mg
1,6 mg
0,0005mg
12 mg
40 mg
70 mg
2,2 mg

professional line
бърза хидратация и допълнителна енергия

electrolyte recovery series

l-carnitine
2000mg

ISO POWER L-carnitine
500 ml
Негазирана, изотонична, спортна напитка с витамини и
минерални соли и добавка на Л-карнитин. Хидратира тялото
и възстановява загубите на вода и минерали, получавани
при физическа активност.
Вкусове – бъз и лимон, ягода, зелена ябълка
Опаковка – в стек по 6 броя
Хранителна информация за 100 мл
Енергийна стойност
Белтци
Въглехидрати
Мазнини
Л-карнитин база
Витамини
C
B6
PP (ниацинамид)
Пантотенова к-на
Фолиева к-на
Е
Минерални соли
Натрий
Калций
Калий
Магнезий
Фосфор

18 kcal
0,0 g
4,4 g
0,0 g
400 mg
16,6 mg
0,00082 mg
5,32 mg NE
3,56 mg NE
0,0008 mg
0,003 mg TE
40 mg
32 mg
12 mg
8 mg
47 mg
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