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SUPLEMENTY I ODŻYWKI DLA SPORTOWCÓW
I OSÓB AKTYWNYCH
www.activlab.pl

Zaangażowanie w jakość jest naszym priorytetem. Rozumiemy, że aby stworzyć najbardziej INNOWACYJNY, skuteczny produkt, ważne jest, aby
wybrać najlepsze składniki.
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Łączymy to, co najlepsze
w nauce i naturze, aby
stworzyć skuteczne i innowacyjne suplementy
diety, wygodną żywność
i napoje zaprojektowane w celu dostarczania
składników odżywczych
niezbędnych do osiągnięcia celów związanych ze
zdrowym stylem życia.

Nasze urządzenia i obiekty partnerskie posiadają certyfikaty
ISO, BRC i IFS, HACCP i cGMP.

L I F T

ACTIVLAB to marka suplementów diety i żywności dla sportowców i osób aktywnych oraz żywności funkcjonalnej zaprojektowanej, aby dostarczyć organizmowi
niezbędnych składników
odżywczych.

Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że:
ACTIVLAB TO JEDNA Z NAJLEPSZYCH MAREK ŻYWNOŚCI
SPORTOWEJ W EUROPIE!
• PONAD DWIE DEKADY DOŚWIADCZENIA
• PRODUKCJA WŁASNA - 3 FABRYKI
• WŁASNE LABORATORIA I DZIAŁ ROZWOJU
• INNOWACYJNE PRODUKTY
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MUSCLE & STRENGTH
ODŻYWKI WĘGLOWODANOWOBIAŁKOWE
Suplementy, które zapewniają białko, węglowodany i tłuszcze w celu zwiększenia
masy mięśniowej są wysokokalorycznym proszkiem białkowym, którego celem jest
zwiększenie dziennego spożycia kalorii w celu zwiększenia przyrostu masy ciała.

www.activlab.pl
facebook.com/Activlab | twitter.com/Activlab | instagram.com/activlab_official
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MASS UP

Produkt zalecany podczas budowania masy mięśniowej. Preparat
zawiera najwyższej jakości koncentrat białka serwatkowego,
optymalną kompozycję węglowodanów złożonych i prostych oraz
kreatynę wraz z tauryną (pomaga transportować kreatynę do
mięśni, co powoduje jej bardziej efektywne wykorzystanie).

Wartość energetyczna 1668 kJ / 393 kcal
Białko
10 g
Tłuszcz
0,5 g
Węglowodany
87 g
Kreatyna
2g
Tauryna
2g
Opakowanie
1200 g, 3500 g, 5000 g

ODŻYWKI WĘGLOWODANOWO-BIAŁKOWE

WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 g
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MASS UP

Nowa wersja dobrze znanego Mass Up: ulepszona formuła,
nowa jakość smaku i zupełnie nowy design!

ODŻYWKI WĘGLOWODANOWO-BIAŁKOWE

WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 g
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Wartość energetyczna 1668 kJ/ 393 kcal
Białko
10 g
Tłuszcz
0.5 g
Węglowodany
87 g
Kreatyna
2g
Tauryna
2g
Opakowanie
słój 2000 g
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ODŻYWKI WĘGLOWODANOWO-BIAŁKOWE
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ODŻYWKI BIAŁKOWE
Białka są niezbędne do wzrostu i regeneracji mięśni oraz utrzymania dobrego
stanu zdrowia.

www.activlab.pl
facebook.com/Activlab | twitter.com/Activlab | instagram.com/activlab_official

Koncentrat białka serwatkowego. Jest to białko
pochodzenia zwierzęcego otrzymywanego
z serwatki, która jest produktem ubocznym
powstającym w procesie produkcji sera. Obecnie
procesy technologiczne umożliwiają wyizolowanie
z serwatki białek serwatkowych. Jest to możliwe
dzięki procesowi ultrafiltracji, która pozwala
oczyścić serwatkę z tłuszczu oraz laktozy.
Koncentrat białka serwatkowego charakteryzuje się
wysoką wartością biologiczną oraz dużym udziałem
aminokwasów egzogennych.

Odżywka oparta na naturalnym izolacie białka
sojowego. Produkt jest idealną i zarazem
ekonomiczną propozycją suplementacji białkowej
jako alternatywa dla produktów pochodzenia
mlecznego. Szczególnie rekomendowany
osobom, które nie tolerują białka pochodzenia
zwierzęcego np. wegetarianie, alergicy. Preparat
jest bardzo dobry do zastosowania przy budowaniu
masy mięśniowej, w trakcie odchudzania jak
i przy redukcji tkanki tłuszczowej. Nie zawiera
węglowodanów. Jest bogata w aminokwasy BCAA,
L- argininę, L-glutaminę.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 g

WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 g

Wartość energetyczna 1488 kJ/ 351 kcal
Białko
73 g
Węglowodany
8g
Tłuszcz
3g

Wartość energetyczna 1451 kJ/ 342 kcal
Białko
81 g
Węglowodany
0g
Tłuszcz
2g

Opakowanie
700 g

Opakowanie
750 g, 2000 g

W O R L D

SOYA PRO

ODŻYWKI BIAŁOWE
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WPC 80
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PROTEIN SHAKE

Odżywka dostarczająca białko w postaci
połączenia najwyższej jakości koncentratu białka
serwatkowego oraz izolatu białka sojowego.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
w 100 g
Wartość energetyczna 1488 kJ/ 351 kcal
Białko
78 g
Węglowodany
3g
Tłuszcz
3g

ODŻYWKI BIAŁOWE

Opakowanie
750 g, 2000 g
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MEGA PROTEIN

MEGA PROTEIN to produkt polecany osobom trenującym
wyczynowo i rekreacyjnie.
MEGA PROtein zawiera białko serwatkowe i aminokwasy,
stosowane powszechnie w suplementacji sportowej. Białko
przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej
oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Produkt został
wzbogacony kreatyną i tauryną.
ZALECANA DZIENNA PORCJA: 33 g (1 miarkę) rozpuścić w 150 ml
wody lub mleka, wytrząsając w shakerze.
Stosować raz dziennie, najlepiej po treningu.
100 g dzienna porcja 33 g
Wartość energetyczna
1727/408
570/67
Tłuszcz
4,4
1,5
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2,4
0,8
Węglowodany
22
7,3
w tym cukry
2,2
0,7
Białko
70
23
Sól
0,22
0,1
Kreatyna		
2
Tauryna		
2
Kofeina (smak kawy)		
50
Kofeina (smak mocca)		
25
Opakowanie
700 g

kJ/kcal
g
g
g
g
g
g
g
g
mg
mg

ODŻYWKI BIAŁOWE

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
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100% ISOLATE DE LUXE ZERO

100% Isolate De Luxe ZERO to wysokobiałkowa
odżywka oparta na najwyższej jakości izolacie białka
serwatkowego. Produkt zaspokaja zapotrzebowanie
organizmu na białko podczas intensywnego wysiłku
fizycznego u osób regularnie ćwiczących, a w
szczególności sportowców.

ODŻYWKI BIAŁOWE

Wysoką jakość produktu stanowi niezbędne ogniwo
w procesie rozbudowy masy mięśniowej. Stosowanie
odżywek białkowych jest popularnym sposobem
na dostarczenie organizmowi odpowiedniej dawki
protein potrzebnej podczas intensywnych treningów
siłowych. Isolat charakteryzuje się wysoką
zawartością białka (25 g na porcję), bardzo niską
zawartością tłuszczu <0,5g oraz węglowodanów
<0,5g. Ponadto łatwo się rozpuszcza, doskonale
smakuje, a jedna porcja produktu to tylko 104 kcal.
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Odżywka 100% Isolate De Luxe ZERO dedykowana
jest zarówno osobom będącym na etapie budowania
masy mięśniowej jak i tym, którzy są w trakcie
procesu redukcji tkanki tłuszczowej czy pracy nad
rzeźbą. Produkt przyspiesza regenerację po treningu
oraz poprawia metabolizm. Jego wygodna formuła
pozwala na szybkie przygotowanie potrzebnej dawki
odżywki – wystarczy rozpuścić 1 porcje (2 miarki) w
250 ml wody lub odtłuszczonego mleka.
Suplement Activlab w skuteczny sposób uzupełnia
dietę o wysokiej jakości proteiny, aż 85%.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 g
Wartość energetyczna
1472/347
Tłuszcz
<0,5
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,4
Węglowodany
<0,5
w tym cukry
<0,5
Białko
85
Sól
0,8
OPAKOWANIE
700 g

Sposób użycia: 30 g (2 miarki) rozpuścić w 250 ml
wody lub odtłuszczonego mleka.
Stosować 2 razy dziennie, w szczególności na noc i po
przebudzeniu.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 g
Wartość energetyczna
1485 kJ / 350 kcal
Tłuszcz
0,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,3 g
Węglowodany
2,4 g
w tym cukry
0,9 g
Białko
83 g
Sól
0,50 g
OPAKOWANIE
700 g

Sposób użycia:
30 g (1½ płaskiej miarki) rozpuścić w 200 ml wody.
Stosować dwa razy dziennie między
posiłkami.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 g
Wartość energetyczna
tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone
Weglowodany
w tym cukry
Białko
Sól

1600 kJ/ 392 kcal
5,9 g
4,6 g
9,8 g
4,3 g
75 g
0,41 g

SMAKI
ananas, brzoskwinia, czekolada, jagody, kawa,
truskawka, wanilia
OPAKOWANIE
2000 g

W O R L D

100% Whey Premium - koncentrat białka
serwatkowego charakteryzuje się wysoką wartością
biologiczną oraz dużym udziałem aminokwasów
egzogennych.
Najlepszej jakości białko, aż 75 g na 100 g skutecznie
pomaga utrzymać masę mięśniową.

Y O U R

Wysokobiałkowa odżywka oparta na najwyższej
jakości izolacie białka serwatkowego (WPI). Preparat
zaspokaja zapotrzebowanie organizmu na białko
podczas intensywnego wysiłku fizycznego u osób regularnie ćwiczących, a w szczególności sportowców.
Isolat High Whey Protein charakteryzuje się wysoką
zawartością białka (25 g na porcję), niską zawartością tłuszczu oraz węglowodanów. Ponadto łatwo
się rozpuszcza, doskonale smakuje, a jedna porcja
produktu to tylko 105 kcal.

L I F T

100% WHEY PREMIUM

ODŻYWKI WĘGLOWODANOWO-BIAŁKOWE

HIGH WHEY PROTEIN ISOLATE
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KREATYNA
Kreatyna zwiększa wydolność fizyczną w przypadku następujących
po sobie krótkich, bardzo intensywnych ćwiczeń fizycznych.

www.activlab.pl
facebook.com/Activlab | twitter.com/Activlab | instagram.com/activlab_official

W O R L D
L I F T

Y O U R

CREATINE POWDER SUPER

Najwyższej klasy monohydrat kreatyny
w proszku. Wysoka mikronizacja preparatu- 200
mesh gwarantuje wysoką przyswajalność oraz
najlepsze efekty. Opakowanie zawiera aż 83
porcje odżywki. Produkt jest zalecany przy
nadmiernym wysiłku fizycznym w szczególności
sportowcom uprawiającym różne dyscypliny jako
wspomaganie treningu zarówno rekreacyjnego jak
i wyczynowego.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
w 100 g
Białko
Węglowodany
Tłuszcz
Monohydrat kreatyny

0g
2g
0g
98 g

Opakowanie
500 g

KREATYNA

SMAKI
cytryna, pomarańcza, czarna porzeczka, grapefruit,
kiwi, wiśnia
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CREATINE MONOHYDRATE

Creatine Monohydate - Kreatyna zwiększa
wydolność fizyczną w przypadku następujących
po sobie krótkich, bardzo intensywnych ćwiczeń
fizycznych. Korzystne działanie występuje
w przypadku spożywania 3 g kreatyny dziennie.
CREATINE MONOHYDRATE jest zalecany dla
sportowców uprawiających różne dyscypliny
jako wspomaganie treningu rekreacyjnego
i wyczynowego.
ZALECANA DZIENNA PORCJA: 6 g (1 miarka) rozpuścić
w 350 ml wody wytrząsając w shakerze.
Stosować raz dziennie przed treningiem.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Dzienna porcja
Monohydrat Kreatyny
w tym Kreatyna

KREATYNA

Opakowanie
słój 500 g
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6g
4,5 g
4g

Optymalne połączenie 4,5 g kreatyny i 4,5g BetaAlaniny zwiększające wydolność fizyczną podczas
krótkotrwałych ćwiczeń o wysokiej intensywności.
Kreatyna zwiększa wydolność fizyczną, a zawarta
w preparacie beta-alanina wydłuża czas treningu,
dzięki opóźnieniu uczucia zmęczenia.
SPOSÓB UŻYCIA
10 g (2 łyżeczki) rozpuścić w 250 ml wody. Stosować
raz dziennie przed treningiem.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA 100 g
Wartość energ.
2098 kJ / 494 kcal
Białko
123 g
Węglowodany
0g
Tłuszcz
0g
Beta-Alanina
45 g
Monohydrat kreatyny
45 g

W O R L D
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CREATINE CAPSULES

L I F T

CREATINE +BETA-ALANINE

Kreatyna jest naturalnym składnikiem tkanki
mięśniowej i bierze udział w procesach
powodujących skurcz mięśniowy. Kreatyna zwiększa
wydolność fizyczną w przypadku następujących
po sobie krótkich, bardzo intensywnych ćwiczeń
fizycznych.
SPOSÓB UŻYCIA
5 kapsułek dziennie
WARTOŚĆ ODŻYWCZA Porcja dzienna
Białko
0g
Węglowodany
0g
Tłuszcz
0g
Monohydrat kreatyny
5000 mg
OPAKOWANIA
300 Kapsułek

SMAKI
Cytryna, Pomarańcza, Grejpfrut

KREATYNA

OPAKOWANIA 300 g
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BOOSTERY TLENKU AZOTU
Głównym efektem używania BOOSTERów azotowych jest tzw. „pompa mięśniowa”, która pozwala na
dłuższy wysiłek i lepszą jakość treningów.

www.activlab.pl
facebook.com/Activlab | twitter.com/Activlab | instagram.com/activlab_official
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CREA SHOT 2.0

Preparat polecany do stosowania przed treningiem siłowym i wytrzymałościowym.
Jest to połączenie kilku form kreatyny, beta-alaniny, argininy, glutaminy,
witamin z grupy B i elektrolitów. Spożycie kreatyny zwiększa wydolność fizyczną
podczas krótkotrwałych, powtarzających się ćwiczeń o dużej intensywności.
Beta-Alanina jest składnikiem dwupeptydu karnozyny Beta-alanina opóźniając
wystąpienie uczucia zmęczenia umożliwia wydłużenie czasu treningu. Arginina jest
aminokwasem spełniającym w organizmie wiele funkcji biochemicznych, m.in. jest
prekursorem wydzielania tlenku azotu (NO). Jedną z ról, jaką pełni NO w organizmie,
jest uczestniczenie w rozszerzaniu naczyń krwionośnych.

Beta-alanina
Monohydrat kreatyny
Jabłczan kreatyny
Ester etylowy Kreatyny
L-Arginina
L-Glutamina
Jabłczan cytruliny
L-Tyrozyna
Tauryna
Inozytol
Witamina B1
Witamina B2
Niacyna
Kwas pantotenowy
Witamina B6
Biotyna
Kwas foliowy
Witamina B12
Sód
Wapń
Magnez
Fosfor
Potas
Chlorki
* RDA - zalecana dzienna dieta

15 g
15 g
5g
5g
10 g
5g
5g
5g
5g
500 mg
5.5 mg
7 mg
80 mg
30 mg
7 mg
250 µg
1000 µg
12.5 µg
3000 mg
600 mg
300 mg
525 mg
1500 mg
600 mg

500%*
500% *
500% *
500%*
500%*
500%*
500%*
500%*
75%*
80%*
75%*
75%*
75%*

BOOSTERY TLENKU AZOTU

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
w 100 g

SMAKI
cytryna, grapefruit, pomarańcza
Opakowanie
słój 500 g
saszetka 20 g
display 20 saszetek
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ARGININE3

Produkt zawierający argininę w trzech postaciach: alfaketoglutaranu, pyro glutaminianu i czystej
L-argininy. Arginina jest aminokwasem spełniającym w organizmie wiele funkcji biochemicznych,
m.in. jest prekursorem wydzielania tlenku azotu (NO). Jedną z ról, jaką pełni NO w organizmie, jest
uczestniczenie w rozszerzaniu naczyń krwionośnych.
Sposób użycia: W dni treningowe: 2 kapsułki przed treningiem i 2 kapsułki po treningu. W dni
nietreningowe: 1 kapsułka przed śniadaniem i 1 kapsułka wieczorem przed snem.

BOOSTERY TLENKU AZOTU

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
porcja dzienna
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L–arginina
Alfa-ketoglutaran argininy
Piroglutamat argininy
Opakowanie
120 kapsułek

2000 mg
800 mg
800 mg
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NITRO CAPS

SPOSÓB UŻYCIA
8 kapsułek dziennie, najlepiej przed treningiem.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA Porcja dzienna
Alfa-ketoglutaran argininy 3000 mg
Jabłczan cytruliny
2400 mg
Niacyna
48 mg
OPAKOWANIA
120 Kapsułek, 240 Kapsułek

BOOSTERY TLENKU AZOTU

Nitro Caps to suplement diety zawierający argininę
w postaci alfaketoglutaranu, cytrulinę w postaci
jabłczanu oraz niacynę. Arginina i cytrulina są
aminokwasem spełniającym w organizmie wiele
funkcji biochemicznych, m.in. są prekursorami
wydzielania tlenku azotu (NO). Jedną z ról, jaką
pełni NO w organizmie, jest uczestniczenie
w rozszerzaniu naczyń krwionośnych. Niacyna
przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego.
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AMINOKWASY
Ten rodzaj suplementacji jest obecnie bardzo popularny i ma na celu przyspieszenie
regeneracji po wysiłku fizycznym, poprawę efektów treningowych, zwiększenie
beztłuszczowej masy mięśniowej i zwiększenie odporności.

www.activlab.pl
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SPOSÓB UŻYCIA
10 g rozpuścić wytrząsając w bidonie z 250ml wody.
W dni treningowe: porcja 10 g na ok. 30 min. przed
treningiem oraz 10 g po treningu.
W dni nietreningowe: jedna porcja 10 g na ok. 30
min. przed posiłkiem.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA 100 g
Wartość energ. 1292 kJ / 304 kcal
Białko
76 g
Tłuszcz
0g
Węglowodany
0g
L–Leucyna
25 g
L–Walina
12,5 g
L–Izoleucyna
12,5 g
L–Glutamina
35 g
OPAKOWANIA
500 g,

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
w 100 g
Wartość energetyczna 1292 kJ / 304 kcal
Białko
76 g
Tłuszcz
0g
Węglowodany
0g
L–leucyna
25 g
L–walina
12.5 g
L–izoleucyna
12.5 g
L–glutamina
35 g
Opakowanie
słój 500 g
doypack 800 g

W O R L D

W jednej 10 g porcji BCAA Xtra Instant Activlab
znajduje się 5 g aminokwasów BCAA w optymalnych
proporcjach 2:1:1 i 3,5 g L-Glutaminy. Aminokwasy
BCAA stanowią ok.35% aminokwasów egzogennych
budujących białko mięśniowe oraz blisko 50%
aminokwasów, które muszą być dostarczone
z pożywieniem. Glutamina w większości jest
syntetyzowana przede wszystkim w mięśniach
szkieletowych i stanowi ponad 60% wszystkich
aminokwasów budujących mięśnie człowieka.
Sposób użycia: 1 miarkę proszku (10 g) rozpuścić
w 250 ml wody. Stosować przed i po treningu.

Y O U R

BCAA Xtra zawiera aminokwasy rozgałęzione
(leucyna, izoleucyna, walina) oraz glutaminę.
Aminokwasy BCAA stanowią ok. 35% aminokwasów
egzogennych budujących białko mięśniowe
oraz blisko 50% aminokwasów, które muszą być
dostarczone z pożywieniem. Glutamina pełni
przede wszystkim rolę ‘źródła azotu’ dla procesów
biochemicznych zachodzących w organizmie.

L I F T

BCAA XTRA INSTANT

AMINOKWASY

BCAA XTRA
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BCAA 1000 XXL TABS

EAA XTRA

Produkt zawiera aminokwasy rozgałęzione (L=leucyna,
L-izoleucyna, L-walina). Aminokwasy BCAA stanowią ok. 35%
aminokwasów egzogennych budujących białko mięśniowe
oraz blisko 50% aminokwasów, które muszą być dostarczone
z pożywieniem. 1000 mg w 1 tabletce!
Sposób użycia: Dla ćwiczących rekreacyjnie przyjmować: 1
tabletkę rano na 40 min przed posiłkiem, 2 tabletka przed
treningiem, 2 tabletka po treningu i 1 tabletka przed snem;
w sportach wyczynowych: przeciętnie 1 tabletkę na 10kg
masy ciała

EAA Xtra to preparat zawierający komplet
niezbędnych aminokwasów egzogennych
(Essential Amino Acids – EAA) w ilości pokrywającej
100% zapotrzebowania wg WHO na 100 kg
masy ciała. Aminokwasy egzogenne to grupa
aminokwasów, które nie mogą być wytwarzane
przez organizm ludzki i dlatego należy dostarczyć
je wraz z pokarmem. Witamina B12 przyczynia
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
1 tablet

SPOSÓB UŻYCIA
10 g rozpuścić w 250 ml wody. W dni treningowe:
porcja 10 g na ok. 30 min. przed treningiem oraz 10
g po treningu.
W dni nietreningowe: jedna porcja 10 g na ok. 30
min. przed posiłkiem.

AMINOKWASY

L-leucyna
L-Izoleucyna
L-walina
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Opakowanie
120, 240 tabletek

500 mg
250 mg
250 mg

WARTOŚĆ ODŻYWCZA Porcja dzienna
L–Izoleucyna (BCAA) 2000 mg
L–Leucyna (BCAA) 3900 mg
L–Lizyna 3000 mg
L–Metionina 1040 mg
L–Fenyloalanina 1500 mg
L–Treonina 1500 mg
L–Tryptofan 400 mg
L–Walina (BCAA) 2600 mg
Dibencozide 3 mg
OPAKOWANIA: 500 g

Beta Alanine Xtra - Proszek do sporządzania napoju. Beta Alanine Xtra to preparat przedtreningowy
szczególnie polecany osobom uprawiającym sporty wytrzymałościowe i siłowe. Beta-alanina jest
składnikiem dwupeptydu karnozyny. Karnozyna buforuje spadek pH związany m.in. z powstawaniem
kwasu mlekowego w mięśniach w trakcie wysiłku.

beta–Alanina
Opakowanie
60 kapsułek, 120 kapsułek

4000 mg

ZALECANA DZIENNA PORCJA: Porcję 3,5 g (1 płaska miarka 5 ml) rozpuścić w 250 ml wody. Stosować
przed treningiem.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Beta-alanina

1 porcja (3,5 g)
3g

Opakowanie:
słój 300 g

AMINOKWASY

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
porcja dzienna (4 kapsułki)

W O R L D

Beta-Alanina jest składnikiem dwupeptydu karnozyny. Karnozyna buforuje spadek pH w komórkach
mięśniowych związany m.in. z powstawaniem kwasu mlekowego w trakcie wysiłku fizycznego.
Beta-alanina opóźnia wystąpienie uczucia zmęczenia umożliwia wydłużenie czasu treningu. Preparat
zawiera aż 1000 mg beta-alaniny w jednej kapsułce!
Sposób użycia: 4 kapsułki dziennie, najlepiej przed treningiem.

Y O U R

BEATA ALANINE XTRA

L I F T

BETA–ALANINE
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CITRULINE XTRA

AMINOKWASY

Produkt przeznaczony dla osób aktywnych
fizycznie, zawiera aż 3,0 g cytruliny w jednej
porcji.
Cytrulina jest aminokwasem przekształcanym
w organizmie w argininę, z której
w naczyniach krwionośnych jest wytwarzany
tlenek azotu (NO).
Idealnie sprawdzi się jako preparat
wspomagający trening sportów siłowych,
wytrzymałościowych (kajakarstwo,
wioślarstwo) lub wytrzymałościowo–
siłowych (triatlon, pływanie
długodystansowe itp.).
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HMB 1250 XXL TABS

Każda tabletka HMB 1250 XXL zawiera aż 1250
mg soli wapniowej HMB, czyli 1000 mg czystego
HMB! HMB (beta-hydroksy betametylomaślan)
powstaje w organizmie z aminokwasu L-leucyny.
Jedną z funkcji biochemicznych, jakie spełnia
HMB, jest udział w syntezie białka. HMB posiada
także zdolność hamowania aktywności enzymów
katabolicznych.
Sposób użycia: W dni treningowe 1 tabletka na 30
min przed ćwiczeniami 1 tabletka po ćwiczeniach
i 1 tabletka na noc, w dni nietrenigowe 1 tabletka
na noc.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
1 tabletka

Sposób użycia:
6 g (1 miarkę) rozpuścić w 250 ml wody.

Ca-HMB

Wartości odżywcze:

Opakowanie
120, 230 tabletek

INFORMACJA ŻYWIENIOWA – DZIENNA
PORCJA (6g)
Cytrulina
OPAKOWANIE
słój 300 g

3,0 g

1250 mg

Kwas D-asparaginowy (DAA) jest
aminokwasem niebiałkowym wykazującym
efekt fizjologiczny. DAA występuje
w przysadce mózgowej, podwzgórzu
oraz jądrach i jest produktem przemiany
kwasu L-asparaginowego. DAA odgrywa
istotną rolę w kontroli produkcji hormonów
płciowych, w tym biosyntezy testosteronu
u mężczyzn. DAA Xtra można stosować
zarówno w okresie budowania masy
mięśniowej, jak również kształtowania
rzeźby. Zalecany okres stosowania kwasu
D-asparaginowego – 4 tygodnie.

INFORMACJA ŻYWIENIOWA – DZIENNA PORCJA
(4 kapsułki)
D-asparaginian sodu
4000 mg
w tym kwas D-asparaginowy 3500 mg
OPAKOWANIE
120 kapsułek

SPOSÓB UŻYCIA: 5 g (1 łyżeczka) rozpuścić
w 250 ml wody. Stosować raz dziennie,
najlepiej przed snem. WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Porcja dzienna Kwas D-asparaginowy 4000
mg
SMAKI Cytryna, Grejpfrut, Pomarańcza
OPAKOWANIA 240 g

AMINOKWASY

Sposób użycia:
4 kapsułki dziennie, pomiędzy posiłkami lub
przed snem
Wartości odżywcze:

W O R L D

DAA Caps marki Activlab to suplement
zawierający kwasy DAA w postaci
wygodnych do spożycia kapsułek. Kwas
D-asparaginowy (DAA) jest aminokwasem
endogennym niebiałkowym wykazującym
efekt fizjologiczny, który polega na
kontroli produkcji hormonów płciowych,
w szczególności w biosyntezie testosteronu
u mężczyzn. Wyższy poziom testosteronu
sprzyja szybszemu rozwojowi masy
mięśniowej.

Y O U R

DAA INSTANT

L I F T

DAA CAPS
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GLUTAMINE3

AMINO COMPLEX

Glutamine3 jest połączeniem trzech form glutaminy:
L-glutaminy, N-acetyloglutaminy (NAG) i alfaketoglutaranu glutaminy (AKGG). Glutamina
jest jednym z najważniejszych aminokwasów
endogennych. Pełni przede wszystkim rolę ‘źródła
azotu’ dla procesów biochemicznych zachodzących
w organizmie. Białko budujące mięśnie szkieletowe
zawiera ok. 60% glutaminy znajdującej się w całym
organizmie. Nasilone procesy kataboliczne mogą
ograniczyć ilość glutaminy w płynach ustrojowych
nawet o 50%.
SPOSÓB UŻYCIA W dni treningowe 2 x 4 kapsułki,
w dni nietreningowe 4 kapsułki.

AMINOKWASY

WARTOŚĆ ODŻYWCZA Porcja dzienna
L–Glutamina
N-acetyloglutamina
Alfa–ketoglutaran glutaminy
OPAKOWANIA 120 Kapsułek
]

2,8 g
2,4 g
2,4 g

Amino Complex to kompozycja aminokwasów najwyższej jakości pochodzących
min. z hydrolizatu białka serwatkowego, hydrolizatu białka drobiowego, albuminy
jaja i koncentratu białka serwatkowego. Aminokwasy są podstawowym elementem
budowy białek. Białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej.
Amino Complex dostarcza komplet aminokwasów białkowych. Aminokwasy
egzogenne nie mogą być wytwarzane przez organizm, dlatego należy dostarczyć je
wraz z pokarmem.
SPOSÓB UŻYCIA 12 tabletek dziennie.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA Porcja dzienna
Wartość energ. 180 kJ / 42 kcal
Białko
10 g Tłuszcz 0.1 g
Węglowodany 0.4 g
PROFIL AMINOKWAS. 12 Tabletek
L-Leucyna
830 mg
L-Izoleucyna
450 mg
L-Lizyna
775 mg
L-Metionina
230 mg
L-Fenyloalanina
375 mg
L-Treonina
490 mg
L-Tryptofan
130 mg
L-Walina
490 mg
L-Alanina
660 mg
L-Arginina
495 mg
Kwas L-asparaginowy
975 mg
L-Cysteina
185 mg
L-Glutamina
1490 mg
Glicyna
755 mg
L-Histydyna
185 mg
L-Prolina
710 mg
L-Seryna
495 mg
L-Tyrozyna
280 mg
Suma
10 000 mg
OPAKOWANIA 120, 300 tabletek
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SPOSÓB UŻYCIA W dni treningowe 3 kapsułki
dziennie. W dni nietreningowe 2 kapsułki dziennie.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA Porcja dzienna
Ekstrakt z macy
1500 mg
w tym Beta–Ekdyzon
7,5 mg
Arginina
900 mg
Ornityna HCL
450 mg
Cynk
10 mg
OPAKOWANIA 60 Kapsułek

SPOSÓB UŻYCIA w dni treningowe 3 kapsułki, w dni
nietreningowe 2 kapsułki. Przyjmować na noc
przed snem.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA Porcja dzienna
GABA (kwas gamma -aminomasłowy) 720 mg
Pyroglutaminian argininy
1170 mg
Chlorowodorek lizyny
720 mg
OPAKOWANIA 60 Kapsułek

W O R L D

HGH Night to połączenie argininy, kwasu gammaaminomasłowego (GABA) i lizyny. Arginina jest
aminokwasem spełniającym w organizmie wiele
funkcji biochemicznych, m.in. jest prekursorem
wydzielania tlenku azotu (NO). Jedną z ról,
jaką pełni NO w organizmie, jest uczestniczenie
w rozszerzaniu naczyń krwionośnych. Arginina
może stymulować odpowiedź hormonu wzrostu
i potęguje efekt wysiłku fizycznego na uwalnianie
hormonu wzrostu.

Y O U R

HGH Day to połączenie maki, ornityny, argininy
i cynku. Maca jest źródłem saponin steroidowych
oraz sterole roślinne. Zasadniczym elementem
cząsteczek saponin steroidowych jest szkielet
sterolowy (C27), podobny do tego, z którego
zbudowany jest testosteron. Arginina jest
aminokwasem spełniającym w organizmie wiele
funkcji biochemicznych, m.in. jest prekursorem
wydzielania tlenku azotu (NO). Jedną z ról,
jaką pełni NO w organizmie, jest uczestniczenie
w rozszerzaniu naczyń krwionośnych. Cynk pomaga
w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu
we krwi oraz w prawidłowej syntezie białka.

L I F T

HGH NIGHT

SUPLEMENTY SPECJALISTYCZNE

HGH DAY
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TRIBUACTIV B6

TRIBU STALLION

Tribuactiv B6 to połączenie ekstraktu z rośliny
Tribulus terrestris, magnezu, cynku i witaminy
B6. Jednym ze składników Tribulusa są saponiny
steroidowe. Zasadniczym elementem cząsteczek
saponin steroidowych jest szkielet sterolowy
(C27), podobny do tego, z którego zbudowany jest
testosteron. Magnez przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego,
a także pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
mięśni i syntezie białka. Cynk pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.
Witamina B6 przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu oraz
przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.

Suplement diety zawierający aż 1000 mg ekstraktu
z rośliny Tribulus terrestris w jednej kapsułce!
Jednym ze składników Tribulusa są saponiny
steroidowe. Zasadniczym elementem cząsteczek
saponin steroidowych jest szkielet sterolowy
(C27), podobny do tego, z którego zbudowany jest
testosteron.
Sposób użycia: 1 -2 kapsułki, pomiędzy głównymi
posiłkami (1 godz. po posiłku).

SPOSÓB UŻYCIA 2 kapsułki dziennie.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA Porcja dzienna Tribullus
terrestris
1000 mg
w tym Saponiny
600 mg
Witamina B6
1,4 mg
Cynk
10 mg
Magnez
150 mg
OPAKOWANIA 90 Kapsułek

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
porcja dzienna (2 kapsułek)
Tribulus Terrestris extract
wcludwg saponws
Opakowanie
60 kapsułek

2000 mg
1200 mg

Machine Man Pre Workout – to kompleksowy
preparat do stosowania przed treningiem.
Bogaty skład powoduje, ze może być on
stosowany zarówno w okresie budowania
masy mięśniowej, jak również redukcji tkanki
tłuszczowej.

Produkt w swoim składzie zawiera między
innymi : beta-alanina, monohydrat kreatyny,
L-arginina, L-tyrozyna, ekstrakt z owoców
gorzkiej pomarańczy.

Wartość odżywcza:
Kreatyna
Beta-Alanina
L-Cytrulina
Tyrozyna
Kofeina
Guarana ekstrakt
Ashwagandha ekstrakt
Rhodiola ekstrakt
Cayenne pieprz
Witaminy:
Tiamina (B1)
Ryboflawina (B2)
Niacyna (B3)
Kwas pantotenowy (B5)
Witamina B6
Biotyna (B7)
Kwas foliowy (B9)
Witamina B12

W O R L D

Black Wolf to starannie skomponowany,
wieloskładnikowy preparat polecany szczególnie
do stosowania przed treningiem siłowym
i wytrzymałościowym. Składniki zawarte w tym
produkcje sprzyjają budowie tzw. suchej masy
mięśniowej.

Y O U R

MACHINE MAN PRE WORKOUT

DZIENNA PORCJA 10 g
Lean Muscle Matrix
Beta-alanina
2500 mg
Monohydrat kreatyny
2000 mg
L-Arginina
2000 mg
Wapń
120 mg (15%*)
Magnez
60 mg (16%*)
Energy Matrix
L-Tyrozyna
500 mg
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy
300 mg
Kofeina
200 mg
Ekstrakt z malin (5% ketonów)
200 mg
B-Complex
Tiamina (Witamina B1)
2,2 mg (200%*)
Ryboflawina (Witamina B2) 2,8 mg (200%*)
Niacyna
32 mg (200%*)
Kwas pantotenowy
12 mg (200%*)
Witamina B6
2,8 mg (200%*)
Biotyna
100 μg (200%*)
Kwas foliowy
400 μg (200%*)
Witamina B12
5 μg (200%*)
* – % referencyjnej wartości spożycia

3000
3000
1000
250
250
100
100
100
100

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

1,1
1,4
16
6
1,4
50
200
2,5

mg
mg
mg
mg
mg
ug
ug
ug

Opakowanie: 120 kapsułek

100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*

SUPLEMENTY SPECJALISTYCZNE

L I F T

BLACK WOLF

Smak: cytrynowy, owocowy, czarna porzeczka
Opakowanie:300 g
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MACHINE MAN BURNER

Machine Man Burner Activlab – to suplement
nowej generacji, będący połączeniem naturalnych
ekstraktów roślinnych, witamin z grupy B, kofeiny
i fruktooligosacharydów (FOS). Dzięki starannie
dobranym składnikom preparat wspomaga
trwałe i skuteczne odchudzanie oraz symulację
energetyczną.
Ta nowoczesna odzywka pomaga w redukcji tkanki
tłuszczowej przy jednoczesnym zmniejszeniu
łaknienia.
INFORMACJA ŻYWIENIOWA - DZIENNA PORCJA
16 kapsułek
BCAA/EAA MATRIX
L-Leucyna
780 mg
L-Lizyna
600 mg
L-Walina
520 mg
L-Izoleucyna
400 mg
L-Fenyloalanina
300 mg
L-Treonina
300 mg
L-Metionina
200 mg
L-Tryptofan
80 mg
MACHINE MAN BLEND
L-Arginina
500 mg
L-Karnityna
500 mg
L-Glutamina
500 mg
HMB
500 mg
Monohydrat kreatyny
500 mg
Tauryna
500 mg
L-Ornityna
250 mg
Jabłczan L-cytruliny
250 mg
Kwas alfa-liponowy
100 mg
Ekstrakt z kozieradki
200 mg
- w tym: saponiny
100 mg
diosgenina
2 mg
Ekstrakt z guarany
200 mg
- w tym kofeina
44 mg
Ekstrakt z macy
200 mg
- w tym beta-ekdyzon
1 mg

Ekstrakt z żeń-szenia
200
- w tym ginsenozydy
160
Ekstrakt z Tribulus terrestris
200
- w tym saponiny
120
Ekstrakt z zielonej herbaty
100
- w tym EGCG
45
Ekstrakt z Rhodiola rosea
50
- w tym rozawiny
1,5
Ekstrakt z rdestu japońskiego
5
- w tym resweratrol
1
VITA-MIN COMPLEX
Witamina A
800
Witamina D
5
Witamina E
12
Witamina K
75
Witamina C
80
Witamina B1
1,1
Witamina B2
1,4
Niacyna (B3)
16
Kwas pantotenowy (B5)
6
Witamina B6
1,4
Biotyna (B7)
50
Kwas foliowy (B9)
200
Witamina B12
2,5
Wapń
800
Magnez
375
Fosfor
410
Potas
880
Chlorki
800
Żelazo
14
Cynk
10
Miedź
1
Mangan
2
Selen
50
Chrom
40
Molibden
50
Jod
150
* - % referencyjnej wartości spożycia
Opakowanie
120 kapsułek

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
μg 100%*
μg 100%*
mg 100%*
μg 100%*
mg 100%*
mg 100%*
mg 100%*
mg 100%*
mg 100%*
mg 100%*
μg 100%*
μg 100%*
μg 100%*
mg 100%*
mg 100%*
mg 58,6%*
mg 44%*
mg 100%*
mg 100%*
mg 100%*
mg 100%*
mg 100%*
μg 100%*
μg 100%*
μg 100%*
μg 100%*

ENERGY
ODŻYWKI WĘGLOWODANOWE

Suplementy zalecane do stosowania przed i po treningu, dla sportowców
i osób trenujących rekreacyjnie. Są podstawowym źródłem energii dla ciała.

www.activlab.pl
facebook.com/Activlab | twitter.com/Activlab | instagram.com/activlab_official
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ODŻYWKI WĘGLOWODANOWE
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CARBOMAX

Odpowiednio dobrana kompozycja węglowodanów
z kompleksem witamin i składników mineralnych.
Powoduje szybkie uwolnienie glukozy do krwi,
uzupełnia straty energii związane z intensywnym
wysiłkiem fizycznym oraz dostarcza niezbędnych
witamin i składników mineralnych. Dla osób
wyczynowo uprawiających sporty i osób trenujących
rekreacyjnie.
Stosować 2 razy dziennie. Najlepiej przed i po
wysiłku fizycznym
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
w 100 g
Wartość energetyczna 1400 kJ/ 359 kcal
Białko
max 0.15 g
Węglowodany
93.5 g
Tłuszcz
0g
SMAKI Truskawka, Cytryna, Czarna porzeczka,
Pomarańcza, Kiwi, Grejpfrut
Opakowanie
1000 g, 3000 g

IZOTONIKI
Napoje izotoniczne są niezbędne podczas uprawiania
sportów, które wymagają długotrwałego,
intensywnego wysiłku fizycznego. Stosowanie
napojów izotonicznych ma na celu uzupełnienie
utraconej wody i elektrolitów podczas ćwiczeń
fizycznych.

www.activlab.eu
facebook.com/Activlab | twitter.com/Activlab | instagram.com/activlab_official
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ISOACTIVE

Napój izotoniczny stanowiący optymalną kompozycję węglowodanów, elektrolitów, pierwiastków mineralnych oraz
witamin z grupy B. Preparat doskonale uzupełnia utratę wody w organizmie, jednocześnie dostarczając najważniejsze
elektrolity, tj.: sód, potas, chlorki, wapń i magnez. Optymalna zawartość witamin z grupy B ma znaczący wpływ na
utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.
To pierwszy na rynku izotonik z dodatkami funkcjonalnymi. Zawiera ekstrakty z zielonej herbaty (cytryna), żeń- szenia
(grejpfrut), guarany (pomarańcza), reweratol (wiśnia).
To świetna propozycja dla sportowców i osób aktywnych, które podczas intensywnego wysiłku fizycznego tracą cenne
składniki witaminowo- mineralne, przez co ich gospodarka wodna zostaje naruszona. Polecany do stosowania zarówno
przed, w trakcie jak i po treningu.

IZOTONIKI

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
1 porcja
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Wartość energetyczna 447 kJ/ 105,2 kcal
Białko
0g
Węglowodany
26.3 g
Tłuszcz
0g
Celuloza
0g
Sód
350 mg
Potas
130 mg
Chlorki
120 mg
Wapń
120 mg
Magnez
60 mg
Opakowanie
słój 630 g

W O R L D
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ISOACTIVE SASZETKI

Isoactive Activlab to PIERWSZY NA RYNKU izotonik z dodatkami
funkcjonalnymi. Zawiera ekstrakty z zielonej herbaty
(cytryna), żeń- szenia (grejpfrut), guarany (pomarańcza),
reweratol (wiśnia).
Izotonik Isoactive marki Activlab jest świetną propozycją dla
sportowców i osób aktywnych, które podczas intensywnego
wysiłku fizycznego tracą cenne składniki witaminowomineralne, przez co ich gospodarka wodna zostaje naruszona.
Activlab Isoactive polecamy do stosowania zarówno przed, w
trakcie jak i po treningu.
Roztwory węglowodanowo- elektrolitowe wpływają
na zwiększenie wchłaniania wody i pomagają utrzymać
wytrzymałość podczas długotrwałych ćwiczeń fizycznych.
Idealna rozpuszczalność, a przy tym świetna cena wyróżniają
izotonik Isoactive marki Activlab.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
1 porcja
Wartość energetyczna 447 kJ/ 105,2 kcal
Białko
0g
Węglowodany
26.3 g
Tłuszcz
0g
Celuloza
0g
Sód
350 mg
Potas
130 mg
Chlorki
120 mg
Wapń
120 mg
Magnez
60 mg
Opakowanie
saszetka 31,5 g
display 20 saszetki

IZOTONIKI

soactive jest napojem izotonicznym stanowiącym
OPTYMALNĄ KOMPOZYCJĘ WĘGLOWODANÓW, ELEKTROLITÓW,
PIERWIASTKÓW MINERALNYCH ORAZ WITAMIN Z GRUPY B.
Praktyczna saszetka jest niezwykle wygodna w użyciu, a jej
zawartość wystarcza na przygotowanie aż 500 ml izotoniku.
Preparat doskonale uzupełnia utratę wody w organizmie,
jednocześnie dostarczając najważniejsze elektrolity, tj.: sód,
potas, chlorki, wapń i magnez. Optymalna zawartość witamin
z grupy B ma znaczący wpływ na utrzymanie prawidłowego
metabolizmu energetycznego.
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ISOACTIVE PURE

Isoactive PURE marki Activlab to jedyny produkt na
rynku, którego skład został opracowany według
wytycznych UE oraz Australijskiego Instytutu
Sportu. Produkt to czysta kompozycja elektrolitów,
pierwiastków mineralnych, węglowodanów oraz
witamin z grupy B. Nie zawiera żadnych sztucznych
dodatków (aromatów, barwników, konserwantów,
słodzików). Isoactive PURE to optymalna proporcja
węglowodanów prostych - glukoza/fruktoza 2:1.
Produkt w wersji instant jest bardzo prosty w
przygotowaniu – wystarczy wymieszać w bidonie
jedną porcję izotoniku (40 g) z 500 ml wody.
SPOSÓB UŻYCIA
1porcję (40 g - 1 miarka) rozpuścić w bidonie z 500
ml wody

IZOTONIKI

WARTOŚĆ ODŻYWCZA 100 g
Wartość energ.
1488 kJ/350 kcal
Białko
0g
Węglowodany
87,5 g
Tłuszcz
0g
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OPAKOWANIA
680 g (1 porcja = 40 g), zawiera miarkę

W O R L D

ELECTROACTIVE

Koncetrat napoju izotonicznego w proszku
dostarczający organizmowi, elektrolity, witaminy
i węglowodany - szczególnie polecany do spożycia
podczas intensywnych i długotrwałych wysiłków
fizycznych.

Zawiera wszystkie elektrolity: sód, potas, chlorek,
wapń i magnez. Sód i potas biorą udział m.in.
w przewodzeniu impulsów nerwowych oraz
podwyższają stopień nawodnienia komórek
organizmu. Wapń i magnez biorą udział w skurczu
mięśni szkieletowych, gładkich i mięśnia sercowego.
Chlorek to podstawowy elektrolit anionowy.
ELECTROACTIVE jest zalecany jako suplementacja
niedoboru elektrolitów w wyniku zwiększonego
wysiłku fizycznego.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA 100 g
Wartość energ.
1540 kJ/ 360 kcal
Białko
0g
Węglowodany
90,5 g
Tłuszcz
0g
Elektrolity i witamin
SMAKI
Cytryna, Grejpfrut, Pomarańcza,
Gruszka, Wiśnia
OPAKOWANIA
1000 g,

L I F T

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
porcja dzienna (2 tabletki)
Sód
Potas
Chlorek
Wapń
Magnez
Opakowanie
20 tabletek
display 28 tub

600 mg
300 mg
120 mg
120 mg
60 mg

IZOTONIKI

SPOSÓB UŻYCIA
1 miarkę (37 g) koncentratu rozpuścić w 500 ml
wody lub 1 łyżkę (15 g) koncetratu rozpuścić w 200
ml wody.

Y O U R

HOT SPORT DRINK
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PRODUKTY ENERGETYCZNE

Produkty te są szybkie, wygodne i pełne istotnych składników odżywczych
Wspierających codzienne potrzeby energetyczne twojego ciała.

www.activlab.pl
facebook.com/Activlab | twitter.com/Activlab | instagram.com/activlab_official

Sposób użycia: 1 kapsułka 2 razy dziennie lub 1
kapsułka przed śniadaniem i 1 kapsułka przed
dużym wysiłkiem umysłowym lub fizycznym.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
porcja dzienna (1 kapsułka)

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
porcja dzienna (2 kapsułek)
Guarana
Kofeina
Tauryna
Żeń-szeń
Magnez
Witamina B6
Opakowanie
90 kapsułek

600 mg
132 mg
70 mg
160 mg
150 mg
2 mg

Kofeina
Opakowanie
60 kapsułek

200 mg

W O R L D

Produkt dla osób aktywnych fizycznie,
a w szczególności tych wykonujących ćwiczenia
wytrzymałościowe. Produkt zawiera 200 mg kofeiny
w jednej kapsułce.
W celu osiągnięcia najlepszych efektów, zaleca
się stosowanie Caffeine Power na godzinę przed
intensywnym wysiłkiem fizycznym lub wzmożoną
pracą umysłową. Ze względu na silne działanie
pobudzające nie powinno się stosować preparatu
przed snem. Opakowanie produktu zawiera 60
dziennych dawek.

Y O U R

Kompozycja ekstraktów z guarany i żeń-szenia oraz
tauryny, magnezu i witaminy B6. Ekstrakt z guarany
jest źródłem kofeiny, która przyczynia się do
zwiększenia wytrzymałości i wydolności fizycznej
podczas wysiłku. Ponadto, kofeina poprawia
skupienie i koncentrację oraz przyczynia się do
obniżenia stopnia odczuwania wysiłku. Magnez
i witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia, a także do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Zalecany jest szczególnie w okresach wzmożonego
wysiłku psychofizycznego.

L I F T

CAFFEINE POWER

PRODUKTY ENERGETYCZNE

ENERGON X 1000
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SHAPE
SPALACZE TŁUSZCZU
I TERMOGENIKI
Głównym celem stosowania tego rodzaju suplementów jest szybka
i skuteczna utrata wagi i kształtowanie sylwetki.

www.activlab.pl
facebook.com/Activlab | twitter.com/Activlab | instagram.com/activlab_official

Preparat szczególnie polecany w okresie intensywnej redukcji
masy ciała.
Przyspiesza proces utraty tkanki tłuszczowej i pomaga
w eliminacji nadmiaru wody podskórnej, wpływając przy tym
pozytywnie na koncentrację.
UWAGA: Ze względu na silne działanie, zaleca się by produkt
nie był stosowany dłużej niż 7 dni.

Opakowanie
90 kapsułek

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
dzienna porcja (3 kapsułki)
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy
300 mg
Kofeina
200 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty
200 mg
Ekstrakt z malin
200 mg
Ekstrakt z mniszka lekarskiego
200 mg
Ekstrakt ze skrzypu polnego
200 mg
Opakowanie
60 kapsułek

SHAPE

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Dzienna porcja - 3 kapsułki
L-karnityna
300 mg
ekstrakt z gorzkiej pomarańczy
300 mg
ekstrakt z zielonej herbaty
200 mg
w tym EGCG
90 mg
kofeina
200 mg
ekstrakt z Garcinia Ccambogia
150 mg
w tym HCA
90 mg
L-tyrozyna
100 mg
pieprz Cayenne
100 mg
w tym kapsaicyna
0,3 mg
ekstrakt z pieprzu czarnego
5 mg
w tym piperyna
4,7 mg
chrom
40 µg (100%*)
* - % referencyjnej wartości spożycia

W O R L D

Połączenie ekstraktów z gorzkiej pomarańczy, liści zielonej
herbaty, owoców Garcinia Cambogia, L-karnityny i kofeiny.
Jedną z funkcji L-karnityny jest udział w transporcie kwasów
tłuszczowych o długich łańcuchach do komórek. Kwas
hydroksycytrynowy zawarty w Garcinia Cambogia bierze
udział w metabolizmie tłuszczów. Galusan epigallokatechiny
(EGCG) zawarty w ekstrakcie z liści zielonej herbaty jest silnym
przeciwutleniaczem, 100 razy silniejszym niż witamina C
i 25 razy silniejszym niż witamina E. Kofeina przyczynia
się do zwiększenia wytrzymałości i wydolności fizycznej
podczas wysiłku. Sposób użycia: 3 kapsułki dziennie, najlepiej
stosować 1 kapsułkę przed posiłkiem.

Y O U R

THERMO SHAPE HYDRO OFF

L I F T

THERMO SHAPE 2.0
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SHAPE

THERMO SHAPE PRO

Produkt zawiera ekstrakty roślinne, kofeinę kwas alfa-liponowy oraz
witaminy. Ekstrakty roślinne i kofeina skutecznie pomagają w walce
z nadmiarem tkanki tłuszczowej i zbędnymi kilogramami.
Produkt szczególnie polecany osobom, które dążą do redukcji masy ciała.
Forskolina, zawarta w ekstrakcie z korzenia pokrzywy indyjskiej, pomaga
regulować metabolizm tłuszczów i wspomaga kontrolę masy ciała.
Kapsaicyna, zawarta w ekstrakcie z pieprzu kajeńskiego, przyczynia się
do zmniejszenia masy ciała.
Garcinia Cambogia wpływa na zmniejszenie uczucia głodu.
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, zawierający synefrynę, wspomaga
metabolizm lipidów i węglowodanów.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Dzienna porcja
1 kapsułka
Kofeina
100 mg
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy
100 mg
w tym synefryna
6 mg
Ekstrakt z pokrzywy indyjskiej
50 mg
w tym forskolina
10 mg
Ekstrakt z Garcinia cambogia
50 mg
w tym kwas hydroksycytrynowy
30 mg
Ekstrakt z zielonej kawy
50 mg
w tym kwas chlorogenowy
25 mg
Kwas alfa-liponowy
50 mg
Ekstrakt z pieprzu kajeńskiego
50 mg
w tym kapsaicyna
5 mg
Ekstrakt z pieprzu czarnego
5,3 mg
w tym piperyna
5 mg
Chrom
100 µg (250%*)
Tiamina (B1)
1,1 mg (100%*)
Ryboflawina (B2)
1,4 mg (100%*)
Niacyna (B3)
16 mg (100%*)
Kwas pantotenowy (B5)
6 mg (100%*)
Witamina B6
1,4 mg (100%*)
Biotyna (B7)
50 µg (100%*)
Kwas foliowy (B9)
200 µg (100%*)
Witamina B12
2,5 µg (100%*)
* - % referencyjnej wartości spożycia
Opakowanie
60 kapsułek
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THERMO SHAPE MAN

Thermo Shape Man marki Activlab to specjalne połączenie
kwasów DAA, kofeiny, cynku, kwasy pantotenowego oraz
l-tyrozyny z dodatkiem witaminy B5, a wszystko to w formie
wygodnych do spożycia kapsułek.
Produkt można stosować zarówno w okresie budowania masy
mięśniowej, jak również kształtowania rzeźby.
Thermo Shape to:
• połączenie spalacza tłuszczu z promotorem testosteronu,
• pomoc w kontroli masy ciała,
• przyśpieszenie metabolizmu,
• wsparcie dla kondycji ogólno fizycznej.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
INFORMACJA ŻYWIENIOWA – DZIENNA PORCJA (3 kapsułki):
D-asparaginian sodu
1500 mg
w tym kwas D-asparaginowy
1150 mg
L-Tyrozyna
500 mg
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy
300 mg
Kofeina
200 mg
Cynk
30 mg (300%*)
Kwas pantotenowy (B5)
18 mg (300%*)
Witamina B6
4,2 mg (300%*)
Witamina D3
15 mg (300%*)
* – % referencyjnej wartości spożycia
Opakowanie
60 kapsułek

Carnitine3 to połączenie trzech form L-karnityny: czystej L-karnityny, acetylo-L-karnityny
i winianu L-karnityny. L-karnityna jest naturalnym związkiem syntetyzowanym w organizmie
z aminokwasów lizyny i metioniny. Występujące obficie w mięśniach szkieletowych i sercu.
L-karnityna pełni funkcję transportującą kwasy tłuszczowe do komórek, gdzie ulegają spalaniu i są
zużywane do produkcji ATP – podstawowego nośnika energii w orgiazmie.

SPOSÓB UŻYCIA 2 kapsułki dziennie 1 kapsułka dziennie*
WARTOŚĆ ODŻYWCZA 1 kapsułka
L–Carnitine 1000
L–Karnityna
1000 mg
L–Arginina
55 mg
L–Ornityna 		

L–Carnitine 600
600 mg
54 mg
24 mg

W O R L D

L-Carnitine 600 Super to suplement diety dostarczający
L-karnitynę w dużej dawce – 1200 mg w dziennej porcji.
L-karnityna jest związkiem naturalnie występującym
w organizmie, przede wszystkim w mięśniach. Jedną z funkcji
L-karnityny jest udział w transporcie kwasów tłuszczowych
o długich łańcuchach do komórek.

Y O U R

CARNITINE3

L I F T

L–CARNITINE 600 & 1000

SPOSÓB UŻYCIA 2 kapsułki dziennie
WARTOŚĆ ODŻYWCZA Porcja dzienna
L-karnityna
600 mg
Acetylo-L-karnityna
600 mg
Winian L-karnityny
600 mg
OPAKOWANIA 120 Kapsułek

SHAPE

OPAKOWANIA 30 Kapsułek (L–carnitine 1000),
60 Kapsułek, 135 Kapsułek
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L-CARNITINE PLUS HCA

L-Carnitine HCA to połączenie L-karnityny i ekstraktu z owoców
Garcinia cambogia, zawierającego kwas hydroksycytrynowy (HCA).
L-karnityna jest związkiem naturalnie występującym w organizmie,
przede wszystkim w mięśniach. Produkt polecany osobom ćwiczącym
i odchudzającym się.
SPOSÓB UŻYCIA 2 kapsułki na około 1,5 godz. przed wysiłkiem fizycznym.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA Porcja dzienna 2 kapsułki
L-karnityna
1500 mg
Ekstrakt z Garcinia cambogia
560 mg
w tym: Kwas hydroksycytrynowy (HCA)
336 mg

AMINOKWASY

OPAKOWANIA 50 Kapsułek
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FIREBLASTER

Fireblaster jest produktem, który spełnia dwie ważne
funkcje: doskonałej przed treningówki jak i skutecznego
spalacza tłuszczu. Połączenia tego typu pomagają w znacznie
szybszym osiągnięciu wymarzonej muskulatury przy
jednoczesnym wsparciu metabolizmu.
Produkt zawiera beta-alaninę, L-argininę, L-tyrozynę,
ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, kofeinę, witaminy z
grupy B, ekstrakt z malin oraz elektrolity. Beta-alanina
jest składnikiem dwupeptydu karnozyny. Arginina jest
aminokwasem spełniającym w organizmie wiele funkcji
biochemicznych. L-tyrozyna bierze udział w prawidłowej
syntezie katecholamin przez organizm takich jak m.in.
adrenalina, noradrenalina i dopamina. Witaminy z grupy B
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego. Kofeina przyczynia się do zwiększenia
wytrzymałości i wydolności fizycznej podczas wysiłku.
Wskazania:
• Dla osób dbających o swoją sylwetkę
• Dla osób redukujących tkankę tłuszczową
SPOSÓB UŻYCIA:
Jedną porcję (12 g) rozpuścić w 200 ml wody. Stosować raz
dziennie, przed treningiem.

OPAKOWANIE
60 kapsułek
display (20 saszetek)

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
INFORMACJA ŻYWIENIOWA – DZIENNA PORCJA (12 g):
Beta-alanina
2,5 g
L-arginina
2g
L-tyrozyna
500 mg
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy 300 mg
Kofeina
200 mg
Ketony malinowe
200 mg
Witamina B1
2,2 mg
200%*
Witamina B2
2,8 mg
200%*
Niacyna
48 mg
300%*
Kwas pantotenowy
12 mg
200%*
Witamina B6
2,8 mg
200%*
Biotyna
100 µg
200%*
Kwas foliowy
400 µg
200%*
Witamina B12
5 µg
100%*
Wapń
120 mg
15%*
Magnez
60 mg
16%*
Sód
300 mg
Potas
300 mg
15%*
Chlorek
120 mg
15%*
* % referencyjnej wartości spożycia

FORM & HEALTH
KOMPLEKSY WITAMIN I MINERAŁÓW
Szeroko stosowane witaminy i minerały, są użyteczne w korygowaniu określonych braków,
co umożliwia utrzymywanie maksymalnej wydolności fizycznej.
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KOMPLEKSY WITAMIN I MINERAŁÓW

VITALITY COMPLEX

VITALITY SPORT
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
porcja dzienna (1 tabletka)

Specjalnie skomponowany zestaw witamin i minerałów.
Preparat jest szczególnie polecany osobom aktywnym
fizycznie oraz w przypadku niedoborów witamin
i minerałów.
ENERGIA: Zawarte w preparacie żelazo, witaminy
z grupy B i chrom przyczyniają się do prawidłowego
metabolizmu energetycznego.
ODPORNOŚĆ: Wysoka zawartość witaminy C,
kwasu foliowego i selenu pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego.
WITALNOŚĆ I URODA: Witamina A, cynk i selen pomagają
zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie.
KONDYCJA: Żelazo pomaga w prawidłowym transporcie
tlenu w organizmie, a magnez pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni.
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie
OPAKOWANIA 60 kapsułek

Witamina A
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Witamina C
Witamina B1
Witamina B2
Niacyna
Kwas pantotenowy
Witamina B6
Biotyna
Kwas foliowy
Witamina B12
Wapń
Magnez
Żelazo
Cynk
Copper
Mangan
Selen
Chrom

800 µg
5 µg
12 mg
75 µg
80 mg
1,1 mg
1,4 mg
16 mg
6 mg
1,4 mg
50 µg
200 µg
2,5 µg
120 mg
60 mg
14 mg
10 mg
1 mg
2 mg
55 µg
40 µg

100%*
100% *
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
15%*
16%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*

VITALITY SPORT zapewnia uzupełnienie diety we wszystkie witaminy
i minerały w postaci chelatów.
SPOSÓB UŻYCIA 2 kapsułki dziennie.
INFORMACJA ŻYWIENIOWA dzienna porcja (2 kapsułki)
Witamina A
800 µg (100%*)
Witamina D
5 µg (100%*)
Witamina E
12 mg (100%*)
Witamina K
75 µg (100%*)
Witamina C
80 mg (100%*)
Witamina B1
1,1 mg (100%*)
Witamina B2
1,4 mg (100%*)
Witamina B6
1,4 mg (100%*)
Witamina B12
2,5 µg (100%*)
Niacyna
16 mg (100%*)
Kwas pantotenowy
6 mg (100%*)
Biotyna
50 µg (100%*)
Kwas foliowy
200 µg (100%*)
Wapń
120 mg (15%*)
Magnez
60 mg (16%*)
Potas
300 mg (15%*)
Fosfor
105 mg (15%*)
Chlorek
120 mg (15%*)
Żelazo
14 mg (100%*)
Cynk
10 mg (100%*)
Jod
150 µg (100%*)
Miedź
1 mg (100%*)
Chrom
40 µg (100%*)
Mangan
2 mg (100%*)
Fluorek
3,5 mg (100%*)
Molibden
50 µg (100%*)
Selen
55 µg (100%*)
* - zalecane dzienne spożycie
OPAKOWANIA 120 kapsułek
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Sposób użycia: 1 kapsułka 3 razy dziennie.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
porcja dzienna (3 kapsułki)
Cynk
Magnez
Witamina B6
Opakowanie
kartonik 60 i 120 kapsułek
słoiczek 90 kapsułek
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30 mg
450 mg
10.5 mg

KOMPLEKSY WITAMIN I MINERAŁÓW

Preparat ma działanie uspakajające na układ
nerwowy, łagodzi problemy ze spaniem
poprawiając jego jakość. ZMA zwiększa wydzielanie
testosteronu, reguluje poziom metabolizmu
komórkowego. Skutecznie wspomaga trening
siłowy i kulturystyczny oraz wzmacnia libido.
ZMA Activlab jest produktem szczególnie
rekomendowanym osobom trenującym w okresie
zwiększania siły, masy mięśniowej oraz wydolności
organizmu. Kompozycja składników doskonale
zwiększa możliwości treningowe.

L I F T

Y O U R

ZMA
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KOMPLEKSY WITAMIN I MINERAŁÓW
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GABA 750 mg

NAC 500 mg

Produkt zawiera aż 750 mg czystego kwasu gammaaminomasłowego, który pełni funkcję głównego
neuroprzekaźnika o działaniu hamującym w całym układzie
nerwowym.
GABA:
- łagodzi pobudzenie i negatywne skutki stresu
- korzystnie wpływa na sen i wspomaga nocną regenerację
organizmu
- nasila produkcję hormonu wzrostu.
Polecany szczególnie dla sportowców i osób prowadzących
intensywny tryb życia, ponieważ pomaga ograniczyć
negatywne skutki wzmożonej aktywności fizycznej
i psychicznej.

NAC zawiera aż 500 mg!!! czystej N-acetylo-L-cysteiny
w jednej kapsułce.
Jest to zmodyfikowana forma cysteiny – aminokwasu
endogennego który wiąże wiele substancji toksycznych,
a więc jest pomocny w procesach detoksykacji.
L-cysteina jest także niezbędna w procesie syntezy
glutationu – silnego przeciwutleniacza. Bierze również
udział w syntezie białek, enzymów i koenzymów.

Sposób użycia: 1 kapsułka, najlepiej przed snem
Opakowanie
60 kapsułek

Sposób użycia: 1 kapsułka
Opakowanie
90 kapsułek

Sposób użycia: 4 kapsułki dziennie, najlepiej po 1
kapsułce z posiłkami.
Opakowanie
60 kapsułek

SPOSÓB UŻYCIA
1 tabletkę rozpuścić w 250 ml wody. Stosować 2
razy dziennie.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
porcja dzienna (2 tabletki)
Siarczan glukozaminy
1000 mg
Wapń
400 mg 50% *
Witamina D3
5 µg 100%*
*RDA - zalecane dzienne spożycie
OPAKOWANIE
20 tablets

W O R L D

FLEXACTIVE to suplement diety dostarczający
glukozaminę, wapń oraz witaminę D3.
Glukozamina jest substratem w biosyntezie
makrocząsteczek budujących chrząstkę stawową,
takich jak glikozaminoglikany, proteoglikany
i kwas hialuronowy. Wapń jest potrzebny do
utrzymania zdrowych kości. Witamina D pomaga
w prawidłowym wykorzystywaniu wapnia i fosforu.
FLEXACTIVE jest zalecany wszystkim osobom
uprawiającym dyscypliny sportu, które powodują
zwiększenie obciążenia stawów i kości.

Y O U R

Unikalna kompozycja trzech aktywnych
składników: glukozaminy, chondroityny i witaminy
C. Glukozamina i chondroityna są substratami
w biosyntezie makrocząsteczek budujących
chrząstkę stawową, takich jak glikozaminoglikany,
proteoglikany i kwas hialuronowy. Witamina C
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości
i chrząstki.

L I F T

FLEXACTIVE

KOMPLEKSY WITAMIN I MINERAŁÓW

ARTHREO FREE
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RHODIOLA

Ashwagandha czyli Indyjski Żeń-Szeń to suplement coraz
częściej stosowany z uwagi na wszechstronne działanie.
Zaliczana jest do substancji adaptogennych czyli ziół, które
m.in. wspomagają odporność organizmu i przyczyniają się
do optymalnej aktywności umysłowej i poznawczej. Dodaje
energii i witalności, wspomaga serce i układ krążenia.
Ashwaghanda dzięki silnym właściwością antyoksydacyjnym
ochrania komórki przed wolnymi rodnikami, wykazując efekt
odmładzający i wspiera potencję.

Rhodiola to suplement zawierający standaryzowany
ekstrakt z różeńca górskiego (Rhodiola rosea). Roślina
ta jest zaliczana jest do adaptogenów, czyli substancji
wykazujących następujące właściwości biologiczne: działanie
immunostymulujące, poprawa funkcji mózgowych –
umiejętności uczenia się i zapamiętywania, podwyższanie
sprawności fizycznej
i kondycji organizmu w sytuacji obciążenia wysiłkiem, a także
właściwości przeciwutleniające.

Wskazania
Suplementacja ashwagandhą jest szczególnie polecana
w okresach:
• stresu
• zmęczenia
• w problemach z koncentracją
Produkt może być stosowany długotrwale.

Wskazania
Suplementacja rhodiolą jest szczególnie polecana
w okresach:
• stresu
• zmęczenia
• w problemach z koncentracją
Produkt może być stosowany długotrwale.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z korzenia Ashwagandhy
w tym witanolidy

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z różeńca górskiego
w tym rozawiny
Opakowanie
60 kapsułek

300 mg
9 mg

L I F T
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Opakowanie
60 kapsułek

300 mg
21 mg

Y O U R

ASHWAGANDHA
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BACOPA

KUDZU

Bacopa to suplement diety zawierający ekstrakt z liść bacopy
drobnolistnej (Bacopa monnieri). Roślina ta zaliczana jest do
adaptogenów, a jej właściwości lecznicze docenią osoby, które
mają problemy z pamięcią. Bacopa drobnolistna to roślina
pochodząca z Indii, gdzie w medycynie tradycyjnej znalazła
zastosowanie m.in w leczeniu padaczki, bezsenności jak
również jako substancja uspakajająca i znosząca stany lękowe.
Bacopa drobnolistna usprawnia pracę mózgu, zwiększa
zdolności koncentracyjne oraz polepsza pamięć. Dodatkowo
badania nad tą substancją potwierdziły dobre efekty
w poprawie funkcji mentalnych u osób cierpiących na ADHD
oraz polepszenie funkcji poznawczych u osób po udarze.

Kudzu to suplement diety zawierający standaryzowany
surowiec - korzeń kudzu (Pueraria Montana). Szczególnie
polecany w okresach związanych z ograniczeniem spożywania
alkoholu i palenia papierosów.
Kudzu to roślina, która w krajach dalekiego wschodu znalazła
swoje zastosowanie w leczeniu cukrzycy, grypy, gorączki,
nudności czy migren. Korzeń kudzu może również obniżać
podwyższone ciśnienie krwi oraz łagodzić dolegliwości
żołądkowo-jelitowe.
Wyciąg z korzenia kudzu poleca się również osobom
uzależnionym od alkoholu. Substancja ta znacznie ogranicza
ilość wypijanego alkoholu. Dzieje się tak dzięki obecności
związków flawonoidowych, takich jak daidzyna, daidzeina
i pueraryna.

ADAPTOGENY

Wskazania
• Dla osób starszych
• Dla studentów i uczniów
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z liści bakopy
w tym bakopazydy
Opakowanie
60 kapsułek

Wskazania
• w okresach związanych z ograniczaniem spożywania
alkoholu lub palenia papierosów
300 mg
60 mg

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z korzenia Kudzu
Opakowanie
60 kapsułek

500 mg

W O R L D

ŻEŃ-SZEŃ

MACA - Pieprzyca peruwiańska (Lepidium meyenii) zawiera
dużo składników aktywnych: błonnik, witaminy i minerały,
aminokwasy, fitohormony.
Roślina ta zaliczana jest do adaptogenów: pozytywnie
wpływa na koncentrację, poprawia pamięć, zwiększa
wytrzymałość organizmu, wspomaga sprawność fizyczną,
psychiczną i pomaga utrzymać optymalny poziom energii
i stabilizuje gospodarkę hormonalną. Wspomaga witalność
i wydolność seksualną. Wpływa korzystnie na budowę
i harmonijny wzrost oraz wytrzymałość masy mięśniowej.

Produkt zawierający wysokiej klasy, standaryzowany
na obecność substancji czynnych ekstrakt z Żeń-szenia
właściwego (Panax ginseng C.A. Meyer).
Surowiec ten jest od wieków stosowany jako roślina
wspomagająca siły witalne organizmu.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z Macy
w tym Beta-Ekdysteron
Opakowanie
60 kapsułek

500 mg
2,5 mg

L I F T

Żeń-szeń:
• pomaga w utrzymaniu energii i witalności
• przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia
i znużenia
• pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na
prawidłowym poziomie
• pomaga w utrzymaniu sprawności seksualnej.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z żeń-szenia
w tym ginsenozydy
Opakowanie
60 kapsułek

37,5 mg
30 mg

ADAPTOGENY

Wskazania
Suplementacja produktem MACA jest szczególnie polecana:
• w okresach osłabienia,
• przewlekłego zmęczenia,
• wycieńczenia,
• spadku libido
Produkt może być stosowany długotrwale.

Y O U R

MACA
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CURCUMA CAPS

Produkt zawiera wysoce skoncentrowany 10:1 ekstrakt
z kurkumy będący źródłem bioaktywnej kurkuminy oraz
standaryzowany na 95% piperyny ekstrakt z pieprzu
czarnego. Jedna kapsułka dostarcza 500 mg ekstraktu
odpowiadającego aż 5 g kurkumy!
Ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa) 10:1, ekstrakt
z pieprzu czarnego (Piper nigrum) 95% piperyny, substancja
przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
kapsułka (żelatyna, barwnik - dwutlenek tytanu).
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety.

ADAPTOGENY

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym
miejscu, w zamkniętym opakowaniu, niedostępnym dla
małych dzieci.
Może zawierać pochodne: zbóż zawierających gluten, soi,
mleka.
Wskazania
• Dla osób cierpiących na dolegliwości trawienne,
schorzenia wątroby czy trzustki
• Dla wszystkich osób w okresie spadku układu
odpornościowego.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z kurkumy
Piperyna
Opakowanie
60 kapsułek
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500 mg
5 mg
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ŻYWNOŚĆ
FUNKCJONALNA
Żywność funkcjonalna to wartościowe produkty spożywcze, które w odróżnieniu od
standardowych produktów, przyczyniają się do realizacji określonych celów związanych ze
zdrowym stylem życia

SHOTY I NAPOJE
www.activlab.eu
facebook.com/Activlab | twitter.com/Activlab | instagram.com/activlab_official

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
250 ml
Wartość energetyczna
Białko
Węglowodany
Tłuszcz
L–leucyna
L–izoleucyna
L–walina
Opakowanie
puszka 250 ml
display 24 puszek

48 kJ / 11 kcal
3g
0g
0g
2000 mg
1000 mg
1000 mg

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
w 100 g
Wartość energetyczna  	
Białko
Tłuszcz
Węglowodany
L-leucyna
L-izoleucyna
L-walina
Kofeina
Opakowanie
puszka 250 ml
display 24 puszek

52,7 kJ / 12,4 kcal
1,1 g
0g
2g
2000 mg
1000 mg
1000 mg
80 mg

W O R L D

Pierwsze na świecie BCAA w formie napoju (aż
4000 mg BCAA w jednej puszce). Produkt zawiera
optymalne proporcje (2:1:1) L-leucyny (2000
mg), L-izoleucyny (1000 mg) i L-waliny (1000
g) oraz wysoką zawartość kofeiny (80 mg). Tak
skoncentrowane połączenie składników sprawia, że
jest idealnym napojem funkcjonalnym, szczególnie
polecanym w okresach wzmożonego wysiłku
psychofizycznego. Obecność kofeiny w napoju
dodaje więcej energii przed intensywnym
treningiem.
Sposób użycia: 1 puszkę (250 ml) stosować przed
lub po treningu, najlepiej podawać schłodzony.

Y O U R

Napój funkcjonalny zawierający aminokwasy BCAA.
BCAA Xtra Drink zawiera 4000 mg aminokwasów
rozgałęzionych w optymalnych proporcjach Leu/Iso/Val
= 2:1:1. BCAA Xtra Drink jest zalecany przy intensywnym
wysiłku fizycznym jako wspomaganie treningu
rekreacyjnego i wyczynowego. Napój lekko gazowany.
Zalecana dzienna porcja: 1 puszkę (250 ml) stosować
przed lub po treningu. Najlepiej podawać schłodzony.

L I F T

BCAA ENERGY IN SPORT

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

BCAA XTRA DRINK
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ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA
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FIT DRINK

MASTER DRINK

Lekko gazowany napój stworzony z myślą
o osobach, które dbają o swoją sylwetkę i zdrowie.
Zawiera L-karnitynę i kwas foliowy. L-karnityna jest
związkiem naturalnie występującym w organizmie,
przede wszystkim w mięśniach. Jedną z funkcji
L-karnityny jest udział w transporcie kwasów
tłuszczowych o długich łańcuchach do komórek.
Kwas foliowy pomaga w prawidłowej syntezie
aminokwasów i produkcji krwi. Produkt nie zawiera
cukrów i nie zawiera kalorii.

Master Drink dostarcza aminokwasy egzogenne
(Essential Amino Acids – EAA) niezbędne do budowy
białek organizmu. Aminokwasy egzogenne to grupa
aminokwasów, które nie mogą być wytwarzane przez
organizm ludzki i dlatego należy dostarczyć je wraz
z pokarmem białkowych pochodzącym z zewnątrz.
Master Drink zawiera aminokwasy w formie wolnej,
bez wiązań peptydowych, w ilościach i proporcjach
rekomendowanych przez WHO.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
250 ml
Wartość energetyczna
Białko
Węglowodany
Tłuszcz
L–karnityna
Kwas foliowy
Opakowanie
puszka (250 ml)
display 24 puszki

0 kcal / 0 kJ
0g
0g
0g
500 mg
100 μg

WARTOŚĆ ODŻYWCZA 1 porcja (500 ml)
Wartość energ. 119 kJ / 28 kcal
Białko
7g
Tłuszcz
0g
Węglowodany
0g
L–Izoleucyna
1200 mg
L–Leucyna
2400 mg
L–Lizyna
1800 mg
L–Fenyloalanina
900 mg
L–Treonina
900 mg
L–Tryptofan
240 mg
L–Walina
1560 mg
OPAKOWANIA
butelka (500 ml)

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
1 shot - 100 ml
Magnez	 375 mg
Potas
430 mg
Witamina B6
1,4 mg
* -% referencyjnej wartości odżywczej
Opakowanie
shot 100 ml
display 12 sztuk

100%*
22%*
100%*

W O R L D
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Produkt polecany osobom aktywnym. Zawiera
skoncentrowane źródło magnezu (375 mg) oraz potasu
(430 mg). Produkt dodatkowo został wzbogacony
o witaminę B6. Zalecana dzienna porcja: to jeden shot
o pojemności 100 ml przed treningiem.

Y O U R

ENERGY SHOT

Energy Shot to prawdziwy KOP ENERGETYCZNY!!!
Dostarcza energii na 12 godzin !!!!
To szybko redukujące zmęczenie i dodające energii,
doskonałe połączenie wysokiej zawartości kofeiny,
witamin i aminokwasów w postaci szybko i długo
działającego shota.
Składniki produktu:
• pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego
• przyczyniają się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego
• przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia
i znużenia (witamina C, B6, B12, niacyna).
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Dzienna porcja - 100 ml:
Kofeina
200 mg
Tauryna
500 mg
Fenyloalanina+tyrozyna 500 mg
Witamina C
160 mg 200%*
Niacyna (B3)
32 mg 200%*
Witamina B6
2,8 mg 200%*
Kwas foliowy (B9)
400 mg 200%*
Witamina B12
5 mg 200%*
* - % referencyjnej wartości spożycia
Opakowanie
butelka 100 ml

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

K-MAG B6
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L-CARNITINE SHOT

BCAA XTRA SHOT

L-carnitine shot to suplement diety, zawierający
płynną L-karnitynę w wysokiej zawartości.
L-karnityna we własnym zakresie wytwarzana
jest w niewielkim stopniu, dlatego dodatkowe
spożywanie jej niezbędne jest dla optymalizacji
procesów energetycznych zachodzących w mięśniach.
L-karnityna przyspiesza również procesy metabolizmu
tłuszczów w organizmie.

Produkt zawiera 5000 mg BCAA w optymalnych
proporcjach 2:1:1. Jako jedyny o takiej dawce jest
niezwykle wygodny i łatwy w użyciu bez konieczności
wytrząsania. Rekomendowany zarówno dla
profesjonalnych sportowców jak i dla osób aktywnych
regularnie trenujących wybrane przez siebie
dyscypliny sportowe.
Produkt dzięki obecności płynnych aminokwasów
rozgałęzionych w najkorzystniejszych proporcjach
(L-leucyna 2000 mg, L-izoleucyna 1000 mg, L-walina
1000 mg) z powodzeniem wpływa na rozbudowę masy
mięśniowej oraz zwiększa wytrzymałość i wydolność
organizmu podczas treningu, przyspiesza regenerację
i zmniejsza zmęczenie.
Sposób użycia: 1 shot można przyjmować zarówno
przed jak i po intensywnym wysiłku fizycznym.

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
w 1 butelce
L-karnityna
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Opakowanie
100 ml
display 12 szt.

3000 mg

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
one shot l
L-leucyna
L-izoleucyna
L-walina
Opakowanie
100 ml
display 12 sztuk

2 500 mg
1 250 mg
1 250 mg

Preparat poprawiający wytrzymałość
i zmniejszający zmęczenie fizyczne. Zawiera
unikatową kompozycję aminokwasów
(fenyloalanina z tyrozyną) i witamin z grupy B
prawidłowo wspomagających organizm podczas
wysiłku. Fenyloalanina z tyrozyną są niezbędne
do syntezy noradrenaliny i adrenaliny, które
stymulując układ nerwowy „pracy i walki”
wspomagają wykonywanie wysiłku fizycznego.
Black Wolf Shot to dwie porcje w 80 ml. Ponadto
wysoka dawka kofeiny oraz zawartość beta
alaniny sprawiają, że treningi mogą stać się
jeszcze bardziej efektywne i wydajne.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
porcja dzienna (1/2 shot - 40 ml)
Beta-alanina
Fenyloalanina + -Tyrozyna
Kofeina
Niacyna (B3)
Witamina B6
Witamina B12
Opakowanie
80 ml
display 12 sztuk

2500 mg
500 mg
200 mg
16 mg
2,1 mg
5 μg

W O R L D
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BLACK WOLF SHOT
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DE LUXE BEET SHOT

Produkt zawiera zagęszczony sok z buraków z dodatkiem
cytruliny. Zawiera w sobie wysoką zawartość azotanów. Badania
potwierdzają, że świetnym dopełnieniem diety sportowców
i osób pracujących nad sylwetką mogą być składniki zawarte
w buraku! Główną zaletą cytruliny jest wspieranie procesu
syntezy argininy w organizmie człowieka. W praktyce oznacza
to, że ilość przyjętej cytruliny zwiększała będzie ilość argininy
w naszym ustroju. Działanie to bezpośrednio przekłada się
na ilość tlenku azotu, który syntezowany jest pod wpływem
argininy, będzie oddziaływał na rozszerzenie naczyń
krwionośnych oraz lepsze ukrwienie pracującego mięśnia.
Działaniem dodatkowym jest szybsza alkalizacja i transport
amoniaku, która sprawia, że tzw. „zakwasy”, czyli opóźnione
bóle mięśniowe, które występują po intensywnym wysiłku
beztlenowym, pojawiają się w zmniejszonej intensywności.
Sposób użycia:
1 -2 butelki 80 ml bezpośrednio przed treningiem, wysiłkiem
fizycznym
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
100 g
Energia
514 kJ / 121 kcal
Tłuszcz
0,2 g
w tym tłuszcze nasycone
0,1 g
Węglowodany
22 g
w tym cukier
22 g
Białko
7,8 g
Sól
0g
porcja dzienna - 1 shot 80 ml
Skoncentrowany sok z buraków (500 g)
w tym trimetyloglicyna (TMG, betaina)
L-cytrulina
Opakowanie
shot 80 ml
display 12 sztuk

68

80 ml
8g
2g
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HIGH WHEY PROTEIN BAR - 80 g

Wysokobiałkowy produkt (zawartość białka 19 g na każde
80 g produktu) bogaty również w witaminy i minerały.
Produkt zawiera aż 3,5 g BCAA w porcji i dodatkowo został
wzbogacony o glutaminę.

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

Sposób użycia: W razie potrzeby, w zależności od składu
stosowanej diety oraz dziennego zapotrzebowania
na białko. Po otwarciu, produkt przeznaczony jest do
natychmiastowej konsumpcji.
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA
w 100 g

Wartość energetyczna
447 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym nasycone 	12.4 g
Węglowodany
46.5 g
w tym cukier
26.8 g
Błonnik
1.5 g
Białko
24.1 g
Sól
0.6 g
L-Leucyna
2189 mg
L-Izoleucyna
1098 mg
L-Walina
1050 mg
L-Glutamina
325 mg
Witaminy
Witamina E
4.2 mg
Witamina C
28 mg
Witamina B1
0.4 mg
Witamina B2
0.5 mg
Niacyna
5.6 mg
Kwas pantotenowy
2.1 mg
Witamina B6
0.5 mg
Biotyna
17.5 μg
Kwas foliowy
70 μg
Witamina B12
0.9 µg

Opakowanie
80 g

display 24 sztuki
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HIGH WHEY PROTEIN BAR - 44 g

Wysokobiałkowy produkt (zawartość białka 9 g na każde
44 g produktu) bogaty również w witaminy i minerały.
Produkt zawiera aż 3,5 g BCAA w porcji i dodatkowo został
wzbogacony o glutaminę.
Sposób użycia: W razie potrzeby, w zależności od składu
stosowanej diety oraz dziennego zapotrzebowania
na białko. Po otwarciu, produkt przeznaczony jest do
natychmiastowej konsumpcji.

Wartość energetyczna
447 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym tłuszcze nasycone 	12.4 g
Węglowodany
46.5 g
w tym cukier
26.8 g
Błonnik
1.5 g
Białko
24.1 g
Sól
0.6 g
L-Leucyna
2189 mg
L-Izoleucyna
1098 mg
L-Walina
1050 mg
L-Glutamina
325 mg
Witaminy
Witamina E
4.2 mg
Witamina C
28 mg
Witamina B1
0.4 mg
Witamina B2
0.5 mg
Niacyna
5.6 mg
Kwas pantotenowy
2.1 mg
Witamina B6
0.5 mg
Biotyna
17.5 μg
Kwas foliowy
70 μg
Witamina B12
0.9 µg

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
w 100 g

Opakowanie
44 g

display 24 sztuki
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Wyśmienity smak i duża dawka energii sprawiają,
że jest to idealna propozycja dla osób, które chcą
dobrze zacząć dzień.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
w 100 g
100 g
1578 kJ / 373 kcal
4,4 g

w tym cukry		
Błonnik		
Białko		
Sól		

4,6 g
6,0 g
10,0 g
0,33 g

Informacja żywieniowa
Witamina B1		
Magnez		
Fosfor		
Cynk		
Żelazo		
Mangan		

0,28 mg (25%*)
82,8 mg (22%*)
246 mg (35%*)
2,18 mg (22%*)
2,55 mg (18%*)
2,18 mg (109%*)

Opakowanie
- 300 g

W O R L D
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Owsianka z jabłkami i cynamonem oraz truskawkami.
Z dodatkiem liofilizowanych owoców i nasion chia,
wzbogacony koncentratem białka serwatki.
Produkt zawiera płatki owsiane z dodatkiem
liofilizowanych owoców i nasion chia, wzbogacony
koncentratem białka serwatki. Jest doskonałym
źródłem witaminy B1* i niezbędnych minerałów
(magnez**, cynk, żelazo, mangan, fosfor), które
utrzymują:
- prawidłowy metabolizm energetyczny*
- zdrowe zęby i kości**
- prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego i mięśni**.
Wyśmienity smak i duża dawka energii sprawiają, że
jest to idealna propozycja dla osób, które chcą dobrze
zacząć dzień.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
100 g

Wartość odżywcza
Wartość energetyczna
Tłuszcz		
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone		
Węglowodany		

1,0 g
70,4 g

L I F T

Płatki owsiane i ryżowe z bananami lub
truskawkami. Wyśmienity smak i duża dawka
energii z dodatkiem białka i kolagenu. Produkt
zawiera płatki owsiane i ryżowe z dodatkiem
liofilizowanych owoców, wzbogacony
koncentratem białka serwatki i kolagenem. Jest
doskonałym źródłem witaminy B1* i niezbędnych
minerałów (magnez**, cynk, żelazo, mangan,
fosfor), które utrzymują:
- prawidłowy metabolizm energetyczny*
- zdrowe zęby i kości**
- prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
i mięśni**

OWSIANKA

Wartość odżywcza
Wartość energetyczna
Tłuszcz		
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone		
Węglowodany		
w tym cukry		
Błonnik		
Białko		
Sól		
Informacja żywieniowa
Witamina B1		
Magnez		
Fosfor		
Cynk		
Żelazo		
Mangan		
Opakowanie
- 300 g

100 g
1569 kJ / 372 kcal
5,7 g
1,3 g
66,0 g
3,3 g
7,8 g
10,2 g
0,25 g
0,35 mg (32%*)
106 mg (28%*)
314 mg (45%*)
2,79 mg (28%*)
3,26 mg (23%*)
2,78 mg (139%*)

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

PŁATKI OWSIANE
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PANCAKES

Super Przekąska Protein Pancakes.
Protein Pancakes to wstępnie przygotowana
mieszanka, z której w szybki i prosty sposób
przygotujesz przepyszne naleśniki o smaku
piernika. To idealne uzupełnienie diet
redukcyjnych oraz wsparcie układu mięśniowego
przy jednoczesnym nie rezygnowaniu z
wybornego smaku.
Protein Pancakes zostały wzbogacone
koncentratem białka serwatkowego WPC. WPC to
białko pochodzenia zwierzęcego, otrzymywane
z serwatki powstającej w procesie obróbki mleka.
Białko przyczynia się do budowy i utrzymania
beztłuszczowej masy mięśniowej oraz przyspiesza
regenerację potreningową
Białko serwatkowe wyróżnia się jedną z
najwyższych wartości odżywczych. Posiada
wysoką zawartość aminokwasów egzogennych,
czyli takich, które musimy dostarczyć
organizmowi razem z pożywieniem. W białku
serwatkowym znajdują się również wszystkie

BUDYŃ

aminokwasy rozgałęzione BCAA (izoleucyna, walina, leucyna).
BCAA są szczególnie potrzebne sportowcom, bowiem
stymulują one regenerację mięśni po intensywnym wysiłku
oraz posiadają właściwości antykataboliczne.
Jest to produkt prosty i szybki w przygotowaniu. Zawiera
sporą dawkę zdrowych węglowodanów. Protein pancakes nie
tylko są sycące i nie zawierają dużo kalorii, ale także pozwalają
na kontrolę swojej masy ciała.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA PRODUKTU
100 g
Wartość energetyczna
Tłuszcz		
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone		
Węglowodany		
w tym cukry		
Błonnik		
Białko		
Sól		
Opakowanie
- 400g

1549 kJ / 367 kcal
6,4 g
2,8 g
50,4 g
19,4 g
3,0 g
25,4 g
0,34 g

Super Przekąska Budyń Proteinowy
Doskonała propozycja dla amatorów deseru
w wersji fit. Budyń Proteinowy to doskonała
propozycja dla amatorów tego deseru w
wersji fit. Jest źródłem białka, dlatego
zapewnia energię na dłuższy czas. Idealny,
jako słodka przekąska bądź propozycja na
pyszne śniadanie. Zawiera koncentrat białka
serwatkowego, jest bez dodatku cukru, a
jedna porcja to tylko 108 kcal. Produkt ma
niską zawartość tłuszczu.
To błyskawiczny i prosty w przygotowaniu
budyń o kremowej konsystencji oraz
przepysznym smaku. Smakuje wyśmienicie
zarówno na ciepło, jak i na zimno. Można go
podawać ze świeżymi owocami, konfiturami,
bakaliami i słodkimi sosami zero. Jest to
idealny dodatek do ciast, ciasteczek i innych
domowych wypieków.
Jeśli dbasz o linię to ta słodka przekąska jest
idealna dla Ciebie, ponieważ zawiera znikomą
ilość cukru i tłuszczu.
Zawarte w produkcie węglowodany
dostarczają energii, a zawarte białko
przyczynia się do budowy i utrzymania masy
mięśniowej.
W przeciwieństwie do innych budyniów,
również tych „fit”, ten zawiera izolat białka
serwatkowego, dlatego stanowi idealne
rozwiązanie dla osób trenujących.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
w 100 g - Budyń czekoladowy
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone		
Węglowodany		
w tym cukry		
Błonnik		
Białko		
Sól		
Budyń czekoladowy
Wartość energetyczna
Tłuszcz		
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone		
Węglowodany		
w tym cukry		
Błonnik		
Białko		
Sól		
Opakowanie
- 450g

1527 kJ / 360 kcal
1,4 g
0,8 g
61,4 g
49,3 g
0,2 g
25,3 g
0,12 g
1513 kJ / 357 kcal
1,9 g
1,1 g
58,5 g
46,0 g
1,8 g
25,5 g
0,13 g

To kisiel z kawałkami owoców o pysznym
orzeźwiającym smaku. Kisiel to jeden z najbardziej
popularnych deserów. Zachwyci Cię i Twoją rodzinę
wyjątkowo owocowym smakiem i aksamitną
konsystencją. Smakuje wyśmienicie zarówno
na ciepło, jak i na zimno. Można go podawać ze
świeżymi owocami, bitą śmietaną oraz słodkimi
sosami zero.
Jeśli dbasz o linię to ta słodka przekąska jest
idealna dla Ciebie, ponieważ zawiera znikomą ilość
cukru oraz nie zawiera tłuszczu. Fit kisiel masz
na wyciągnięcie ręki, w mgnieniu oka możesz
przyrządzić pyszny, dietetyczny deser, za którym
przepadają wszyscy.
Przygotowanie tego typu produktu jest bardzo
proste. Wystarczy do gorącej wody wsypać
porcję kisielu, po czym energicznie wymieszać i
produkt nadaje się do spożycia. Sprawia to, że w
szybki sposób możemy dostarczyć sobie odrobiny
przyjemności.

Informacja żywieniowa
Kolagen hydrolizowany
Witamina A (μg)		
Witamina D (μg)		
Witamina E (mg)		
Witamina K (μg)		
Witamina C (mg)		
Witamina B1 (mg)
Witamina B2 (mg)
Niacyna (mg)		
Witamina B6 (mg)
Kwas foliowy (μg)
Witamina B12 (μg)
Biotyna (μg)		
Kwas pantotenowy (mg)
Opakowanie:
360 g (24 porcje)
Smak: Malina

100 g
1570kJ/ 370kcal
0,1 g
0,1 g
80,5 g
1,3 g
0,9 g
11,2 g
0,25 g
12,6 g
1312 (164%*)
8,2 (164%*)
19,7 (164%*)
123 (164%*)
131,2 (164%*)
1,8 (164%*)
2,3 (164%*)
26,2 (164%*)
2,3 (164%*)
328 (164%*)
4,1 (164%*)
82 (164%*)
9,8(164%*)

L I F T

Wartość odżywcza produktu
Wartość energetyczna
Tłuszcz		
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone		
Węglowodany		
w tym cukry		
Błonnik		
Białko		
Sól		

Y O U R

BREAKFAST PROTEIN

Wysokobiałkowa odżywka zawierająca płatki
owsiane i ryżowe z dodatkiem guarany i magnezu.
Koncentrat białka serwatkowego (WPC) to białko
o najwyższej wartości biologicznej, bogate
w aminokwasy rozgałęzione (BCAA) jak leucyna,
walina i izoleucyna. Źródłem węglowodanów
w produkcie są płatki ryżowe i owsiane oraz
kompleks cukrów złożonych i prostych. Odżywka
polecana szczególnie osobom, które chcą zwiększyć
masę mięśniową i siłę oraz zadbać o wyrzeźbioną
sylwetkę.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
w 100 g
Wartość energetyczna 1577 kJ/ 372 kcal
Białko
21,9 g
Tłuszcz		 2,2 g
Węglowodany
66,1 g
Magnez
120 mg
Guarana
100 mg
w tym kofeina
22 mg
SMAKI
czekolada, jogurt – wiśnia, kokos – wanilia, owoce
leśne, truskawka
Opakowanie
1000 g

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

Super Przekąska Fit Kisiel malinowy
Zawiera witaminy A, D, E, K, C, B-kompleks.
Fit kisiel malinowy to niskokaloryczna przekąska,
bez dodatku cukru, wzbogacony witaminami: A, D,
E, K, C, B-kompleks. Zawiera substancję słodzącą.
Zawiera naturalnie występujące cukry. Witaminy
zawarte w produkcie: - wspierają odporność
(wit. C, D) - likwidują wolne rodniki (wit. C, E) wspierają prawidłową produkcję kolagenu (wit.
C). Kisiel ma smak malinowy i zawiera dodatek
naturalnych, liofilizowanych owoców. Bardzo prosty
w przygotowaniu, bez gotowania. Jedna porcja to
tylko 56 kcal.

W O R L D

FIT KISIEL
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MUS KOKOSOWY

LODY

Super Dodatek Mus Kokosowy
100% zmielonego miąższu kokosa, bez
konserwantów, bez dodatku soli i cukru.
us kokosowy składa się w 100% ze zmielonego
miąższu kokosa, bez konserwantów, bez dodatku
soli i cukru.

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

To smaczne i naturalne źródło: błonnika, potasu,
magnezu i żelaza. Cukier zawarty w produkcie
występuje naturalnie w kokosie.
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Co to jest mus kokosowy?
Nasz mus kokosowy powstaje przez zmielenie
miąższu orzecha kokosowego. Nie zawiera żadnych
konserwantów, cukru czy barwników. Po ogrzaniu,
nabiera konsystencji gęstego kremu. Mus kokosowy
Activlab ma lekko oleistą konsystencję i wyraźny
słodko-kokosowy smak.
Wartość odżywcza
Wartość energetyczna
Tłuszcze		
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone		
Węglowodany		
w tym cukry		
Błonnik		
Białko		
Sól		
Potas		
Magnez		
Żelazo		

100 g
2774 kJ/673 kcal
68 g
63 g
9,1 g
7,8 g
9g
6,1 g
0,04 g
356 mg
32 mg
2,4 mg

Super Deser Lody Wysokobiałkowe
Dla dzieci i dorosłych aż 34% białka w porcji!
Super Deser Lody Wysokobiałkowe to
proteinowe lody, które stanowią wyborną
przekąskę dla wszystkich dbających o linię,
ale nie chcących rezygnować z odrobiny
przyjemności i słodkości w swojej diecie. To
idealna przekąska dla każdego, a zwłaszcza
dla osób chcących zwiększyć spożycie białka i
ceniących zróżnicowaną dietę.
Nasze lody zawierają znikomą ilość cukru,
dzięki czemu zawierają dużo mniej kalorii i
mogą być elementem diety nawet dla tych,
którzy na co dzień dbają o dietę i pilnują
ilości przyswajanych kalorii. W porównaniu
ze zwykłymi lodami, Super Deser Lody
Wysokobiałkowe posiadają o wiele więcej
białka, a zarazem mniej tłuszczu. Porcja to
aż 34% białka, a zarazem znikoma zawartość
tłuszczu.
Dlaczego warto postawić na deser bogaty

w białko serwatkowe? Białko przyczynia się
do budowy i utrzymania beztłuszczowej masy
mięśniowej oraz przyspiesza regenerację po
treningową. Białko serwatkowe wyróżnia się jedną z
najwyższych wartości odżywczych. Posiada wysoką
zawartość aminokwasów egzogennych, czyli takich,
których musimy dostarczyć organizmowi razem z
pożywieniem.
To doskonały, niskokaloryczny i pyszny deser:
urozmaicenie codziennej diety. Czemu? Nasze lody
wyróżnia doskonały smak i wyjątkowa, kremowa
konsystencja. Po prostu nie można się oprzeć.
Wartość odżywcza
Wartość energetyczna
Tłuszcz		
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone 		
Węglowodany 		
w tym cukry 		
Białko 		
Sól 		

100 g
2048 kJ/489 kcal
24 g
14 g
34 g
29 g
34 g
0,75 g
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Super napój Fit kakao. Pyszny napój stworzony z myślą o tych,
którzy cenią sobie zdrowy styl życia.

przebiegały prawidłowo. Magnez stabilizuje funkcje układu
nerwowego i usprawnia pracę szarych komórek.

SUPER NAPÓJ FIT KAKAO to pyszny napój stworzony z myślą o
tych, którzy cenią sobie zdrowy styl życia, a jednocześnie nie
chcą rezygnować z doskonałego smaku.

SUPER NAPÓJ FIT to aż 11g białka na 100g produktu, dlatego
napój jest odpowiedni dla dbających o figurę i tych, którym
zależy na wzroście masy mięśniowej.

Kakao to zmielone na proszek nasiona owoców kakaowca,
drzewa rosnącego dziko w lasach równikowych północnej
części Ameryki Południowej i w Ameryce Środkowej. Kakao
znalazło zastosowanie nie tylko jako surowiec do wyrobu
czekolady i napoju o tej samej nazwie, lecz także - ze
względu na właściwości lecznicze - jako środek leczniczy w
medycynie niekonwencjonalnej. Nic dziwnego, ziarna kakao
mają liczne wartości odżywcze - są źródłem wielu witamin,
mikroelementów i zdrowych tłuszczów.

Opakowanie to aż 25 porcji.

Ziarna kakaowca zawierają także takie składniki, jak
witamina C, witaminy z grupy B, cynk, potas, magnez i żelazo.
Kakaowiec wpływa również na codzienne samopoczucie,
redukując stres oraz poprawiając nastrój.

Wartość energetyczna

Dodatkowym atutem jest łatwość przygotowania, a nasze
kakao smakuje dobrze zarówno na ciepło, jak i na zimno.
Można je przyrządzić zarówno z mlekiem, jak i z wodą,
w zależności od preferencji.
Co ważne, SUPER NAPÓJ FIT KAKAO nie zawiera cukru!
Słodzone jest erytrytolem. Jest odpowiednie dla osób
będących na diecie, ponieważ jedna porcja to tylko 36 kalorii!
Kakao rozgrzeje cię wieczorem, a także będzie doskonałym
dodatkiem do śniadania.

Sposób użycia:
Jedną porcję produktu - 20 g (1,5 miarki) rozpuścić w 150 ml
gorącej wody. Dokładnie wymieszać.
Produkt można przygotować również przy użyciu shakera.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
1 porcja (20 g + 150 ml wody)

Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe
nasycon
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Magnez

148 kJ / 36 kcal
1,6 g
1,0 g
2,2 g
1,5 g
1,9 g
2,2 g
0,02 g
75 mg (20%*)

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

SUPER NAPÓJ FIT KAKAO to pyszne kakao w proszku, który
dodatkowo jest wzbogacony wysoką zawartością białka,
jak i błonnika.
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FIT KAKAO

SUPER NAPÓJ FIT KAKAO zawiera dużą dawkę magnezu.
Magnez jest organizmowi niezbędny, by procesy życiowe
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DE LUXE GAINER

Produkt przeznaczony dla osób, którym zależy na rozbudowie
masy mięśniowej. Zawiera staranną kompozycję białka
serwatkowego oraz węglowodanów złożonych. Dodatkowo
został wzbogacony również maślanką w proszku.
Dzięki dużej zawartości węglowodanów zapewnia zastrzyk
energetyczny, w czasie wzmożonej aktywności fizycznej,
zwiększając długość i intensywność treningu.
Sposób użycia:
100 g (4 płaskie miarki) rozpuścić w 200 ml wody lub mleka.

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

WARTOŚĆ ODŻYWCZA Dzienna porcja (100 g + 200 ml wody)
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Wartość energetyczna
1658 kJ / 391 kcal
Tłuszcz
2,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,5 g
Węglowodany
72 g
w tym cukry
11 g
Białko
20 g
Sól
0,27 g
OPAKOWANIE
3000 g
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DE LUXE WHEY

Wysokobiałkowa odżywka oparta na kompozycji białek pochodzenia
WPC i WPI w PROPORCJACH WPC I WPI (70:30) Białko De Luxe Whey
charakteryzuje się wysoką zawartością aminokwasów niezbędnych,
w tym rozgałęzionych (BCAA) oraz wysoką strawnością i stopniem
wchłaniania aminokwasów. Zawierają niewielkie ilości laktozy,
więc powinny być bezproblemowe dla osób cierpiących z powodu
nietolerancji tego dwucukru.

WARTOSC ODZYWCZA
w 100 g
Energia	 379 kcal / 1603 kJ
Tłuszcz
5,2 g
w tym nasycone
3,3 g
Węglowodany 	 7 g
w tym cukier
3,2 g
Białko
22,8 g
Błonnik
76 g
Sól
0,53 g
OPAKOWANIE
2000 g

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

Sposób użycia:
30 g białka (1 płaska miarka - dołączona do opakowania) rozpuścić
i wymieszać w 200 ml wody lub mleka. Stosować dwa razy dziennie.
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KABANOS WOŁOWY

Super Przekąska Kabanos Wołowy z dodatkiem wieprzowiny to
pełnowartościowy kabanos z wysokiej jakości mięsa wołowego
z dodatkiem wieprzowiny. Wołowina jest doskonałym źródłem
białka i aminokwasów oraz witamin. Produkt dodatkowo został
wzbogacony kreatyną i beta-alaniną. Stanowi bardzo dobrą
przekąskę dostarczającą energii.
Wołowina jest doskonałym źródłem białka i aminokwasów oraz
witamin.
Produkt dodatkowo został wzbogacony kreatyną i beta-alaniną.

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

Stanowi bardzo dobrą przekąskę dostarczającą energii.
100 g produktu wyprodukowano ze 135 g mięsa.
Wysoka zawartość białka: 30 g białka / 100 g produktu
Sposób użycia:
Po otwarciu spożyć w ciągu 2 dni.
Wartość odżywcza
Wartość energetyczna
Tłuszcz		
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone		
Węglowodany		
w tym cukry		
Białko		
Sól		
Beta-alanina		
Kreatyna		
OPAKOWANIE
80g
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100 g
1620/390
29 g
10 g
2,2 g
1,9 g
30 g
2,9 g
750 mg
750 mg
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KABANOS Z INDYKA

Super Przekąska Kabanos z indyka to kabanos w 100% z mięsa
z indyka. Mięso z indyka jest polecane przez dietetyków ze
względu na swoje walory odżywcze. Jest źródłem białka,
kolagenu oraz karnozyny. Oprócz tego jest mięsem chudym
i lekkostrawnym. Produkt stanowi smaczną przekąskę w ciągu
dnia.
Wysoka zawartość białka: 26 g białka / 100 g produktu

100 g produktu wyprodukowano ze 135 g mięsa z indyka.
Pakowany w atmosferze ochronnej.
Przechowywać w temperaturze od +8 do +20 st. C, w suchym
miejscu, w zamkniętym opakowaniu.
Sposób użycia:
Po otwarciu spożyć w ciągu 2 dni.
Wartość odżywcza
Wartość energetyczna
Tłuszcz		
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone		
Węglowodany		
w tym cukry		
Białko		
Sól		
Kolagen		

100 g
1465 kJ/352 kcal
26 g
8,5 g
3,6 g
1,9 g
26 g
2,9 g
3,2 g

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

Kiełbasa drobiowa z indykiem i kurczakiem, średnio
rozdrobniona, wędzona, parzona, suszona w osłonce jadalnej
z kolagenu wołowego.

OPAKOWANIE
80g
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AKCESORIA
Produkty wysokiej jakości ACTIVLAB

BIDON 750 ml

SHAKER 700 ml

Bidon wykonany z wysokiej jakości materiału, służy
do przechowywania i transportu napojów izotoniczny,
energetycznych oraz innych napojów jakie polecane są
sportowcom podczas intensywnego wysiłku fizycznego.

Funkcjonalny shaker o pojemności 700 ml. Wykonany
z solidnego i trwałego materiału.
Produkt jest łatwy w czyszczeniu i nadaje się także do
mycia w zmywarkach. Opakowanie shakera Activlab jest
przezroczyste z wyraźnie zaznaczoną miarką. Posiada
także specjalne sitko, co z kolei umożliwia błyskawiczne
wymieszanie składników odżywek sportowych.
Produkt jest szczelny, a korzystanie z niego niezwykle
komfortowe.
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SHAKER ACTIVLAB 600 ml

AKCESORIA

Wykonany z wysokiej jakości nietoksycznego plastiku jest
świetnym gadżetem, za pomocą którego szybko i dokładnie
przygotujesz odżywki. Shaker zawiera sitko dzięki któremu
uzyskasz idealnie gładką konsystencję wstrząsanego
produktu. Produkt dostępny w 3 zjawiskowych kolorach,
magenta, żółty oraz niebieski!
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KONTAKT
biuro@activlab.pl
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

www.activlab.pl
facebook.com/Activlab | twitter.com/Activlab

REGIS Sp. z o.o.
ul. W.Sławka 3a | 30-633 Kraków
Poland

Nasz przedstawiciel:
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