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Referenciáink Németországban

Megvásárolható sportboltokban és a 
Nutrixxion Webáruházban

www.nutrixxion.hu

TEAM



Summe der Einzelpreise 148€
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www.nutrixxion.huRendelés Webshop-ból

RQmax®  
TELJESÍTMÉNYFOKOZÓ TABLETTA

Teljesítményfokozás felsőfokon  
adrenalin-lovagoknak!

Segíti a vérben szállított Oxigen molekulák 
bejutását az izomsejtekbe. Használható 
intenzív szakaszok és meredek emelkedők 
előtt! A laktátküszöb emelésével a verseny-
teljesítmény javulásához járul hozzá.

L-CARNITIN - ZSÍRÉGETÉST 
SEGÍTŐ RÁGÓTABLETTA
A zsíranyagcsere fokozása érdekében 
minden tabletta 500mg L-Carnitin-t 
tartalmaz.

Ízesítés: Citrus

XX NYTRO AKTIVÁTOR

Az XX Nytro Aktivátor egy energizáló, zsírégető 
hatású extra-stimuláns, amely az összetevőinél 
fogva növeli az energiaszintet, ezzel együtt 
a teljesítményt és az állóképességet, javítja a 
koncentráció készséget és a mentális ébersé-
get, kitolja a fáradtságérzetet és megakadályoz-
za az izmok túlsavasodását.

PARTNEREINK A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL További elérhetőségek 
honlapunkon:
www.nutrixxion.hu
2483 Gárdony Szemere Bertalan u. 4
06 70 603-6000   info@nutrixxion.hu

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK



Rendelés Webshop-ból

ENDURANCE XX-FORCE
ENERGIZÁLÓ SPORTITALPOR 
ÉLÉNKÍTŐ HATÁSSAL

A turbó sportital versenyekre! 
A fáradtság és dekoncentráltság ellen kof- 
feint (80 mg) és taurint (500 mg) tartalmaz. 
Mindent tud: folyadékpótlás, energia-
pótlás, regenerálás, zsírégetés, élénkítés! 

Ízesítés: Tutti-frutti                      (700g)

ENDURANCE DRINK - ENERGIZÁLÓ SPORTITALPOR
Príma sportital hosszú távra!
Folyadékpótlás: kiválóan alkalmas az elvesztett folyadék és ásványi anyagok pótlására!  
Energiapótlás: folyamatosságát az optimális szénhidrát összetétele biztosítja!  
Regenerálás: regeneráló összetevői (BCAA) késleltetik a fáradtság érzését! 
Zsírégetés: hozzáadott L-Carnitine segíti a zsírégetést és a fizikai teljesítmény növelését!

Ízesítés:  Citrom, Erdei gyümölcs, Narancs

35g, 700g,  2200g

RECOVERY DRINK
REGENERÁLÓ SPORTITALPOR
Remek választás hosszú, erős terheléshez! 
Folyadékpótlás, energiapótlás, intenzív 
regenerálás peptidekkel (fehérjék enzi-
mekkel lebontott formája), melyek gyor- 
sabban, és tökéletesebben szintetizálódnak 
a test számára fehérjévé, ezzel lerövidítve a 
regenerálódási időt!

Ízesítés: Narancs                             (700g)

ISO REFRESHER
SPORTITALPOR
Kezdő, amatőr sportolók és a túrázók 
kiváló sportitala!

Folyadékpótlás: tökéletes arány-
ban tartalmazza azokat az ásványi 
anyagokat és nyomelemeket, me-
lyek segítségével elkerülhetőek a 
kiszáradás negatív hatásai: pl. fáradt-
ság, izomgörcs, dekoncentráció, stb.           
Energiapótlás: a különböző felszívódási 
idejű szénhidrátösszetevői folyamatos 
energia-utánpótlást biztosítanak!

Ízesítés: Citrus, Grapefruit           (700g)

www.nutrixxion.hu
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KULACS
Tele töltve 650ml/800ml 
űrtartalmú

A német „Nutrixxion Team“  
kerékpáros kontinentális csa-
pat  hivatalos versenykulacsa.

Színe: áttetsző zöld



ENERGIA SZELET - GABONA ALAPÚ
Sportoláshoz, kiránduláshoz, munkahelyre! Egészséges, magas kalóriatartalmú 
szelet a kínzó éhség ellen! 

Energiapótlás: speciális (szénhidrát/glükóz, fruktóz, izomaltulóz) összetételének köszön-
hetően lehetővé teszi az energiaraktárak egyszerű és gyors, ugyanakkor hosszú ideig 
tartó feltöltését, mely sportolás közben megakadályozza a teljesítmény csökkenését. 
Regenerálás: regeneráló összetevői védik a szervezetet a szabad gyökök ellen és megaka-
dályozzák a hiányállapotokat!

Ízesítés: Banán, Gyümölcs, Kapucsínó (40mg koffein), 
             Macsolás zab, Sós mogyorós

PROTEIN SZELET
30% kiváló minőségű fehérje, az izmok 
karbantartásáért!

Ideális fehérje-szénhidrát összetétel az 
izmok regenerálásához, és a teljesítmény-
szint fenntartásához!

Ízesítés: Vanília, csokoládé bevonattal

ENERGIA GÉL XX-FORCE 
MAGAS SZÉNHIDRÁT ÉS KOFFEIN TARTALMÚ GÉL
XX - dupla vagy semmi! 80mg koffein+guarana kombó, +500mg taurin 
a max. teljesítményért!
A gyors energiafeltöltés mellett  a koffein és guarana kombináció hosszantartó 
élénkítő, serkentő hatása és a taurin teljesítményfokozó hatása is érvényesül!

Ízesítés: Tutti-frutti

 vagy telefonon    Tel.: 06 70 603-6000

WHEY ISOLATE 100
REGENERÁLÓ FEHÉRJEITALPOR
Tökéletes választás sportolás után!
Kifogástalan minőségű tejfehérje izolátumot 
tartalmaz, mely a legmagasabb biológiai érté-
kű fehérje forrást biztosít a szervezet számá-
ra, tökéletesen hasznosuló formában! Arginin 
tartalma fokozott izomvédelmet és erő növe-
kedést biztosít!                Ízesítés: Mogyoró

ENERGIA GÉL (KOFFEINES ÉS KOFFEIN MENTES)
Gyomorkímélő, gyors felszívódású, ugyanakkor hosszú ideig tartó 
energiabomba, könnyen kezelhető állaggal és csomagolással! 

Energiapótlás: háromféle feszívódási idejű szénhidrát összetevői révén 
megakadályozza az eléhezést! Jól tolerálható, hatékony, energiaforrás! 
Regenerálás: az esszenciális aminosavaknak (BCAA), vitaminoknak és 
ásványi anyagoknak köszönhetően folyamatos, jó erőnlétet biztosít!  
Zsírégetés: az általa mobilizált zsírokat a szervezet energiaként hasznosítja!

Koffein mentes ízesítés:  Banán, Citrus, Eper, Eper-Vanilia 
Koffeines ízesítés:   Cola-Lemon, Lemon-Fresh, Narancs
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