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Zaczynaliśmy od 0. Może nie do końca od 0, ale od 300 zł zainwestowa-
nych w stronę internetową. Zaczynaliśmy od prostego sklepu internetowe-
go z odżywkami w 2005 roku. Nie było auta firmowego, więc po pojedyn-
cze sztuki kreatyny jeździło się tramwajem, a wysyłało się, idąc na pocztę. 
Ciągła praca, nastawienie na obsługę klienta i inwestowanie prawie całych 
zysków w towar poskutkowało tym, że po 7 latach mieliśmy 15 sklepów 
stacjonarnych i hurtownię.

POZNAJ NAS, NASZĄ MARKĘ I FIRMĘ. 
POZNAJ NASZĄ PASJĘ.



W 2013 roku zaczęliśmy tworzyć swoją markę. Z jeszcze większym  
zaangażowaniem i pasją. Cel był jasny – stworzyć markę dla zawodni-
ków kulturystyki i fitness. Dlatego pierwszym produktem był najczystszy 
wysokoprocentowy izolat ISO P290. Później czyste, bezsmakowe BCAA 
 i Glutamina. Konkretne skupienie na najbardziej wymagającej grupie 
zawodników i nasza obsesyjna dbałość o surowce i formulacje odżywek 
zaprocentowały bardzo dynamicznym rozwojem. Obecnie mamy swój 
zakład produkcyjny z kapsułkarkami, mieszalnikiem proszków oraz swo-
ją olejarnią.

Mamy przedstawicielstwa w takich krajach jak: Hiszpania, Francja,  
Kosowo, Bułgaria, Mołdawia, Irlandia, Chorwacja, Belgia, Grecja, Por-
tugalia, Tunezja, Irak, Algieria, Mauritius. W 2016 roku odebraliśmy 
nagrodę „Gazele Biznesu” dla najdynamiczniej rozwijających się firm  
w Polsce. W 2019 i 2020 trafiliśmy na listę Diamentów Forbesa.     

Najważniejsze jest jednak to – dalej pracujemy z takim samym 
zaangażowaniem jak w 2005 roku. Pamiętamy nasze począt-
ki, pamiętamy własnoręczne pakowanie każdej pojedynczej sztu-
ki kreatyny. Dlatego możesz być pewny, że prowadząc mały sklep  
internetowy lub najmniejszy punkt  z odżywkami w lokalnej siłowni,  
będziesz traktowany z takim samym szacunkiem jak właściciel wielkiej 
sieci marketów.

Dołącz do naszej drużyny!
Michał Wasilewski
Arkadiusz Bała
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Najbardziej zaawansowana formuła na rynku, czyli dokładnie to, 
czego potrzebuje zaawansowany zawodnik sportów wytrzymało-
ściowych.

 + przyspiesza regenerację
 + zwiększa odporność organizmu
 + bezpośrednio wpływa na wzrost masy 

mięśniowej

SPIS

Profil aminokwasowy 
dla BCAA 500 g

Jedna porcja (5 g) Na 100 g

L-Leucyna 2,50 g 50,0 g

L-Izoleucyna 1,25 g 25,0 g

L-Walina 1,25 g 25,0 g

L-LEUCYNA
+

L-IZOLEUCYNA 
+

L-WALINA

BCAA

PORCJI 
W OPAKOWANIU

GRAM

45

1500
3000
7000

10G
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Aminokwasy to podstawowe cząsteczki, z których składają się białka, w tym  białka 
mięśniowe. Każdy z nich spełnia określoną rolę i śmiało można powiedzieć, że 
bez ich udziału organizm nie jest w stanie odpowiednio funkcjonować. Niedostatek 
choćby jednego z nich może nieść za sobą negatywne skutki. Kluczowym 
elementem jest właściwie skomponowana dieta, aczkolwiek wysokiej jakości 
suplementy są w stanie zmaksymalizować rezultaty. 
Podstawowo aminokwasy dzielimy na endogenne i egzogenne. Obie grupy są 
istotne dla prawidłowej pracy organizmu, aczkolwiek te drugie uznaje się za tzw. 
niezbędne, których nie jesteśmy w stanie samodzielnie wytwarzać. Są  
składnikami, które najszybciej reagują na podstawowe potrzeby budulcowe, 
ochronne i regeneracyjne. Biorą też udział w szeregu procesów metabolicznych 
  i wspomagają kondycję m.in. układu nerwowego oraz odpornościowego.

Zatem przyjmowanie ich  jest ważne przede wszystkim podczas choroby oraz przy 
regularnych ćwiczeniach, gdy zapotrzebowanie jest podwyższone. Pobudzą anabolizm 
(procesy budulcowe), podniosą stopień regeneracji mięśni wyczerpanych treningiem, 

a także zapewnią dodatkową ochronę przed nadmiernym katabolizmem 
wyniszczającym włókna mięśniowe. Poza wieloskładnikowymi  
i monoskładnikowymi suplementami, na wyróżnienie zasługują 
rozgałęzione aminokwasy BCAA, które sprawdzą się w czasie  
około treningowym nie tylko wspierając odnowę, ale też dodając 
energii przed wysiłkiem.
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L-LEUCYNA
+

L-IZOLEUCYNA 
+

L-WALINA

BCAA

PORCJI
W OPAKOWANIU

PORCJA

100/60/120

500 G
180 KAPS

360 KAPS

5 G
3 KAPS

 + wzrost masy i siły mięśniowej
 + regeneracja potreningowa
 + wzrost wytrzymałości siłowo-tlenowej

Profil aminokwasowy 
dla BCAA 500 g

Jedna porcja (5 g) Na 100 g

L-Leucyna 2,50 g 50,0 g

L-Izoleucyna 1,25 g 25,0 g

L-Walina 1,25 g 25,0 g

Profil aminokwasowy 
dla BCAA 1000 180 i 360 kaps.

1 kapsułka Jedna porcja 
(3 kapsułki)

L-Leucyna 500 mg 1500 mg

L-Izoleucyna 250 mg 750 mg

L-Walina 250 mg 750 mg

Połączenie najważniejszych aminokwasów 
egzogennych: L-Leucyny, L-Waliny, L-Izoleucyny 
w najbardziej optymalnych proporcjach 2:1:1. 
Aminokwasy rozgałęzione BCAA trafiają 
bezpośrednio z krwi do komórek mięśniowych.

AMINOKWASY  |   BCAA 100%

BCAA 100%
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

10G

L-LEUCYNA
+

L-IZOLEUCYNA 
+

L-WALINA
+

L-GLUTAMINA

GRAM
500

50

 + wzrost masy i siły mięśniowej
 + regeneracja potreningowa
 + wzrost siły i wytrzymałości

Połączenie najważniejszych, rozgałęzionych aminokwasów 
wspartych L-Glutaminą oraz Jabłczanem Cytruliny 
czyni z BCAA Master idealny produkt okołotreningowy. 
Ponadto nie zawiera jakichkolwiek zbędnych dodatków, 
takich jak cukier, substancje słodzące oraz wypełniacze. 

Profil aminokwasowy Jedna porcja (10 g) Na 100 g

L-Leucyna 2,50 g 25,0 g

L-Izoleucyna 1,25 g 12,5 g

L-Walina 1,25 g 12,5 g

L-Glutamina 4 g 40 g

Jabłczan Cytruliny 1 g 10 g

BCAA MASTER
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

10G

50

 + poprawa równowagi kwasowo-zasadowej
 + 4 wersje smakowe
 + zwiększenie wydolności tlenowej

BCAA, czyli aminokwasy rozgałęzione. Stanowią 35% 
niezbędnych mięśniowych aminokwasów. Są najlepiej 
przyswajalnymi aminokwasami z całej puli, a ich metabolizm 
zachodzi bezpośrednio w mięśniach. Dzięki temu Twoja sucha 
masa mięśniowa wzrasta, a dodatkowo uzyskujesz efekt 
ochrony tkanki mięśniowej przy długotrwałym wysiłku.

BCAA MASTER

Profil aminokwasowy Jedna porcja (10 g) Na 100 g

L-Leucyna 2,50 g 25,0 g

L-Izoleucyna 1,25 g 12,5 g

L-Walina 1,25 g 12,5 g

L-Glutamina 3 g 30 g

Jabłczan Cytruliny 1 g 10 g

DOSTĘPNE SMAKI

COLA - LIMEORANGE RASPBERRY LEMON

L-LEUCYNA
+

L-IZOLEUCYNA 
+

L-WALINA
+

L-GLUTAMINA

GRAM
500
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

L-LEUCYNA
+

L-IZOLEUCYNA 
+

L-WALINA

BCAA

 + bardzo wysokie stężenie aminokwasów – 90 g / 100 g
 + nie zawiera cukrów prostych (słodzone stewią)
 + doskonałe smaki dzięki naturalnym koncentratom 

suszonych owoców 

5,5G

90

Skadniki aktywne Jedna porcja (5,5 g) Na 100 g

L-Leucyna 2,48 g 45,0 g

L-Izoleucyna 1,24 g 22,5 g

L-Walina 1,24 g 22,5 g

Idealne połączenie wysokiego stężenia 
aminokwasów BCAA ze wspaniałym smakiem 
naturalnych suszonych owoców i stewii. 
Bez cukru, bez zbędnych wypełniaczy. 

BCAA PERFECT

GRAM
500

RASPBERRY - WILD 
STRAWBERRY STRAWBERRY APPLE - PEAR

COLA APPLE - ORANGE ORANGE - LEMON

DOSTĘPNE SMAKI
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

12G

40

Odżywczy wyrób spożywczy zalecany przy nadmiernym wysiłku fizycznym, w szczególności dla sportowców 
uprawiających różne dyscypliny sportowe jako wspomaganie treningu rekreacyjnego i wyczynowego.

EAA PERFECT

 + przyspieszenie regeneracji powysiłkowej
 + wzrost wytrzymałości mięśniowej
 + wzmocnienie odporności organizmu

DOSTĘPNE SMAKI

Składniki aktywne Jedna porcja (12 g)  Porcja dzienna (24 g)
L-Arginina 250 mg 500 mg
L-Histydyna 450 mg 900 mg
L-Izoleucyna 1000 mg 2000 mg
L-Leucyna 1950 mg 3900 mg
L-Lizyna 1500 mg 3000 mg
L-Metionina 500 mg 1000 mg
L-Fenyloalanina 750 mg 1500 mg
L-Treonina 750 mg 1500 mg
L-Tryptofan 200 mg 400 mg
L-Walina 1300 mg 2600 mg
Betaina 300 mg 600 mg
Jabłczan L-Cytruliny             
w tym L-Cytrulina

500 mg
280 mg

1000 mg
560 mg

Niacyna (Witamina B3) 8 mg (50%*) 16 mg (100%*)
Witamina B6 0,7 mg (50%*) 1,4 mg (100%*)
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej. 

LEMONORANGE
GRAM

480

BETAINA

WITAMINA

B6
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

100

5G

REGENERACJA

 + przyspieszenie regeneracji powysiłkowej
 + wzrost wytrzymałości mięśniowej
 + wzmocnienie odporności organizmu

GLUTAMINE
Przeznaczona dla osób aktywnych fizycznie oraz wszystkich, 
którzy chcą uzupełnić dietę. Najlepszej jakości surowiec dla  
tych, dla których liczy się efekt działania. Teraz nie tylko 
w wersji PURE, ale również w doskonałym smaku LEMON.

Składniki aktywne
(PURE)

Jedna porcja (5 g) Na 100 g

L-Glutamine 4,75 g 95,0 g

Taurine 0,25 g 5,0 g

Składniki aktywne
(LEMON)

Jedna porcja (5 g) Na 100 g

L-Glutamine 4,5 g 90,0 g

Taurine 0,25 g 5,0 g

L-GLUTAMINA

DOSTĘPNE SMAKI

LEMON PURE

GRAM
500
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

100

 + hamowanie katabolizmu mięśniowego
 + zwiększenie poziomu azotu  w białkach 

mięśniowych
 + stabilizacja poziomu cukru we krwi

Suplement diety. Przeznaczona dla osób aktywnych 
fizycznie oraz wszystkich, którzy chcą uzupełnić 
dietę. Bez zbędnych substancji smakowych, cukrów  
i wypełniaczy. Najlepszej jakości surowiec dla tych,  
dla których liczy się efekt działania.

GLUTAMINE MAX

Składniki aktywne Jedna porcja 
(4 kapsułki)

L-Glutamina 4000 mg

KAPS
400

PORCJA

4 KAPS

REGENERACJA

L-GLUTAMINA
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Najbardziej zaawansowana formuła na rynku, czyli dokładnie to, 
czego potrzebuje zaawansowany zawodnik sportów wytrzymało-
ściowych.

 + przyspiesza regenerację
 + zwiększa odporność organizmu
 + bezpośrednio wpływa na wzrost masy 

mięśniowej

SPIS

Profil aminokwasowy 
dla BCAA 500 g

Jedna porcja (5 g) Na 100 g

L-Leucyna 2,50 g 50,0 g

L-Izoleucyna 1,25 g 25,0 g

L-Walina 1,25 g 25,0 g

L-LEUCYNA
+

L-IZOLEUCYNA 
+

L-WALINA

BCAA

PORCJI 
W OPAKOWANIU

GRAM

45

1500
3000
7000

10G

Boostery i stymulanty to grupa środków, której głównym zadaniem jest 
zwiększenie wydajności i efektywności treningowej. W skrócie: wsparcie 
budowania sylwetki, poprawa możliwości wysiłkowych i lepsze wyniki 
sportowe.
Najpopularniejszymi przedstawicielami są boostery tlenku azotu, których głównymi 
składnikami są aminokwasy arginina, cytrulina i/lub AAKG. To przedtreningowe 
suplementy wpływające na produkcję NO, dzięki czemu usprawniony zostaje przepływ 
krwi, tlenu, składników budulcowych, regeneracyjnych i innych elementów odżywczych. 
Skutkiem tego jest zwiększenie objętości mięśni i ich możliwości wysiłkowych. Zależnie od  
potrzeb możemy sięgnąć po odpowiednio skomponowane mieszanki składników lub samodzielnie występujące aminokwasy.
Istnieją też tzw. boostery testosteronu. Męski, dominujący hormon jest uznawany za najsilniejszy pod kątem anabolicznym  i regeneracyjnym.  
Przy odpowiednich działaniach żywieniowo - treningowych, pobudzanie jego produkcji zaowocuje zwiększeniem przyrostów masy mięśniowej  
i poprawą siły oraz wytrzymałości. Dodatkowym działaniem może być pozytywny wpływ na witalność, libido i funkcje seksualne.
Do stymulantów przede wszystkim zaliczymy kofeinę, guaranę i np. L-DOPĘ, które wpływają na receptory, a także stymulują układ nerwowy.  
Wraz z pobudzeniem doświadczymy wzrostu koncentracji, energii psycho – fizycznej, motywacji do działania i zdolności wysiłkowych. 
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AAKG

 + przyspiesza regenerację
 + zwiększa odporność organizmu
 + bezpośrednio wpływa na wzrost masy 

mięśniowej

Alfa-ketoglutarat argininy (AAKG) z dodatkiem witaminy B6 
w formie proszku oraz kapsułek. AAKG to połączenie dwóch 
składników: argininy oraz kwasu alfa-ketoglutarowego. 
Najważniejsze korzyści suplementacji AAKG to większa 
produkcja tlenku azotu (NO), usprawniony transport  
substancji odżywczych, usprawniony transport kreatyny, 
aminokwasów oraz glukozy, obniżenie ciśnienia tętniczego 
poprzez rozkurczanie mięśni gładkich.

AAKG

Składniki aktywne
dla AAKG 135 KAPS

Jedna porcja  
(3 kapsułki)

Alfa-ketoglutaran argininy 3000 mg

Składniki aktywne
dla AAKG 250 g 

Jedna porcja (2,5 g)

Alfa-ketoglutaran argininy 2,5 g

Witamina B6 1,4 mg  (100%*)

*RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

WITAMINA

B6

PORCJI
W OPAKOWANIU

PORCJA

45/100

135 KAPS

250 G

2,5 G
3 KAPS
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

BOOSTERY I STYMULANTY   |   AOL

AOL to połączenie Argininy AKG, Ornityny i Lizyny,  
które w sposób naturalny uwalnia hormon wzrostu (GH), 
wpływając na siłę, suchą masę mięśniową oraz obniżenie 
poziomu tkanki tłuszczowej. AOL 900 idealnie sprawdza  
się w suplementacji przed snem, wpływając na poziom 
hormonu wytwarzanego podczas snu. 

AOL

Składniki aktywne Jedna porcja (3 tabletki)

Arginina AKG 900,00 mg

Lizyna 900,00 mg

Ornitina HCL 900,00 mg

 + największe stężenie trzech aminokwasów

HORMON 
WZROSTU

ARGININA
AKG

+
ORNITYNA

+
LIZYNA

40

TABS
120

PORCJA

3 TABS
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

BOOSTERY I STYMULANTY   |   BB PRO

 + energia
 + waskularyzacja
 + koncentracja

Filar idealnego efektu treningowego. BB PRO Pre-workout 
zaprojektowany tylko i wyłącznie dla trenujących siłowo. 
Nowa wersja przed-treningówki zaprojektowanej przez IFBB PRO 
– Roberta Piotrkowicza, 4-krotnego uczestnika Mr.Olympia. 
BB PRO stanie się Twoim niezastąpionym suplementem 
przed-treningowym. 

BB PRO

Składniki aktywne 1 porcja (5 g)  2 porcje (10 g) 

L-Arginina 1400 mg 2800 mg

L-Cytrullina 1000 mg 2000 mg

Glicerol 510 mg 1020 mg

Beta-Alanina 500 mg 1000 mg

Kofeina bezwodna 145 mg 290 mg

Ekstrakt z guarany (22%)
w tym kofeina

250 mg
55 mg

500 mg
110 mg

L-Norwalina 200 mg 400 mg

Winian Choliny 150 mg 300 mg

Ekstrakt z Gorzekiej Pomarańczy
w tym synefryna

130 mg
8 mg

260 mg
16 mg

Ekstrakt z czarnego pieprzu
w tym Piperyna

12 mg
11mg

24 mg
22 mg

Witamina B6 1 mg (71%*) 2 mg (142%*)

*RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

5G

48

GRAM
240

POMPA
MIĘŚNIOWA

PRZED 
TRENINGIEM
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

BOOSTERY I STYMULANTY   |   BOMB SHOT

20ML

4

Połączenie Beta-Alaniny, Cytruliny, Kofeiny oraz 
Tauryny w dużych dawkach skoncentrowanych  
w shocie. Stosuj przed treningiem i poczuj 
przedłużone działanie wybuchu energetycznego.

BOMB SHOT

 + zapewnia natychmiastowy wyrzut energii
 + powoduje maksymalne uczucie pompy 

mięśniowej
 + bombowe uczucie przedłużonej energii 

dzięki dodaniu jabłczanu cytruliny

Składniki aktywne Jedna porcja (20 ml) Na 80 ml

Beta-Alanina 800 mg 3200 mg

Jabłczan Cytruliny 333 mg 1332 mg

Tauryna 333 mg 1332 mg

Kofeina Bezwodna 133 mg 532 mg

Glukoronolakton 83 mg 332 mg

POMPA
MIĘŚNIOWA

PRZED 
TRENINGIEM

80
ML
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Zamówienia hurtowe: +48 790 760 716    |    hurt@7-nutrition.com

PORCJI 
W OPAKOWANIU

BOOSTERY I STYMULANTY   |   BOMB

 + zastrzyk natychmiastowej energii
 + skupienie i motywacja do jeszcze lepszego treningu
 + wzrost siły i wytrzymałości

Przedtreningówka (Pre-Workout) dostępna w opakowaniu 240 g.  
Kompozycja 16 składników aktywnych.

BOMB

Składniki aktywne Jedna porcja (5 g) %RWS*
Jabłczan L-cytruliny 1550 mg  +
AAKG Alfa-ketagluturat argininy 1250 mg  +
Chlorowodorek betainy 375 mg  +
Chlorowodorek Acetylo-L-karnityny 325 mg  +
Monostearynian glicerolu 250 mg  +
Beta-alanina 200 mg  +
L-Tyrozyna 187,5 mg  +
Kwas-gamma-aminomasłowy 125 mg  +
Kofeina 50 mg  +
D-Glukuronolakton 37,5 mg  +
Ekstrakt z Różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.)  
w tym Rosavin 5%

37,5 mg
1,87 mg

 +

L-norwalina 25 mg +
Ekstrakt z cytryńca chińskiego 25 mg  +
Ekstrakt z Traganka (Astragalus L.) 
w tym Polisacharydy

25 mg
2,5 mg

+

Ekstrakt z korzenia Ashwagandha 12,5 mg  +
Magnez 7,5 mg  2
Ekstrakt z czarnego pieprzu 
w tym piperyna

2,5 mg
2,37 mg

 +

Witamina B3 (Nikotynamid) 1,25 mg  7,75
Witamina B6 205 µg  14,75
Witamina B12 0,25 µg  10
* RWS – Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej 
 + – nie określono RWS

POMPA
MIĘŚNIOWA

PRZED 
TRENINGIEM

48/1

GRAM

PORCJA

5 G
1 SASZETKA

240/20
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

BOOSTERY I STYMULANTY   |   CAFFEINE SPEED

 + działa pobudzająco
 + poprawia koncentrację i sprawność 

myślenia
 + pobudza układ nerwowy oraz 

oddechowy

Kofeina bezwodna w kapsułce, odznacza 
się maksymalną wchłanialnością oraz 
przyswajalnością. Doładuj się energią, popraw 
koncentrację, stań na nogi i bądź gotowy na 
wyzwania, jakie przynosi dzień. 

CAFFEINE SPEED

Składniki aktywne Jedna porcja  
(1 kapsułka)

2 kapsułki

Kofeina bezwodna 200 mg 400 mg

POPRAWIA
SKUPIENIE

ENERGIA

120

VEGE KAPS
120

PORCJA

1 KAPS

[22]



Zamówienia hurtowe: +48 790 760 716    |    hurt@7-nutrition.com

PORCJI 
W OPAKOWANIU

BOOSTERY I STYMULANTY   |   CITRULLINE MALATE

 + zwiększenie napływu składników 
odżywczych do włókien mięśniowych

 + szybsza regeneracja powysiłkowa
 + bezpośredni wpływ na wzrost masy 

mięśniowej oraz siły 

Jabłczan Cytruliny z dodatkiem witaminy B6  
w czystej formie. Cytrulina jest prekursorem  
kreatyny, przekształcanym w glikocjaminę  
i argininę. Uczestniczy w syntezie tlenku azotu 
(NO) stymulując jego produkcję.

CITRULLINE MALATE

Składniki aktywne Jedna porcja (2,5 g)

Jabłczan Cytruliny 2,5 g

Witamina B6 1,4 mg (100%*)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

WITAMINA

B6

JABŁCZAN 
CYTRULINY

2,5G

100

GRAM
250
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

BOOSTERY I STYMULANTY   |   GAMER

6G

33

GRAM
198

 + podnosi koncentrację
 + poprawia skupienie
 + zwiększa odporność na stres i obniża 

jego poziom
 + pobudza do działania

Skadniki aktywne Jedna porcja (6 g) RWS*
Tyrozyna 1000 mg +
Jabłczan cytruliny 2:1 1000 mg +
Tauryna 1000 mg +
Acetyl l-karnityny 300 mg +
Dwuwinian choliny 250 mg +
Inozytol 250 mg +
Ekstrakt z Guarany 
w tym kofeina

228 mg
50 mg

+

Kofeina bezwodna 150 mg +
Ekstrakt z Bacopa Monnieri (50% bakozydów)  
w tym bakozydy

150mg
75 mg

+

Ekstrakt z Withania Somnifera (Ashwagandha 7% witanoloidów)  
w tym witanoloidy

100 mg
7 mg

+

Ekstrakt z Rhodiola Rosea (3% salidrozydów)  
w tym salidrozydy 

100 mg
3 mg

+

Ekstrakt z korzenia Astragalus Membranaceus (70% polisacharydów)  
w tym polisacharydy

100 mg
70 mg

+

Ekstrakt z Żeń-szenia syberyjskiego (korzeń eleuthero) (0,8% Eleuterozydów) 100 mg +
L-theanina 50 mg +
Cytrynian magnezu 
w tym Magnez 7,5 mg

50 mg
7,5 mg

+
2%

Witamina C (kwas l-askorbinowy) 40 mg 50%
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 2 mg 143%
Ekstrakt z Czarnego pieprzu (95% piperyny) 2 mg +
* RWS – Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej;  + – nie określono RWS

Filarem suplementu jest zestaw właściwie dobranych ekstraktów, 
zaliczanych do tzw. adaptogenów. Ich zadaniem jest zwiększenie 
odporności na stres i obniżenie jego poziomu, aby łatwiej było osiągnąć 
jasność umysłu.

GAMER
POPRAWIA
SKUPIENIE

ENERGIA
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

BOOSTERY I STYMULANTY   |   GUARANA

 + poprawa pamięci i koncentracji
 + wzrost sił witalnych

Pomaga utrzymać witalność fizyczną i psychiczną organizmu, 
pobudza układ nerwowy, wspomaga pracę mózgu, niweluje 
uczucie zmęczenia. Przyczynia się do metabolizmu tłuszczy, 
a przez to do kontroli masy ciała.

GUARANA

Składniki aktywne Jedna porcja
(1 kapsułka)

Guarana
w tym kofeina

400 mg
88 mg

POPRAWIA
SKUPIENIE

ENERGIA

60

VEGE KAPS
60

PORCJA

1 KAPS
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

BOOSTERY I STYMULANTY   |   L-DOPA

120

VEGE KAPS
120

PORCJA

1 KAPS
 + poprawia samopoczucie  

i przeciwdziała depresji
 + zwiększa libido i funkcje seksualne
 + poprawia zdolność koncentracji uwagi

Jest bezpośrednim prekursorem dopaminy. Wpływa na  
wydzielanie testosteronu oraz kortyzolu. Korzystnie wpływa  
na libido oraz potencję, wzrost aktywności i motywacji oraz 
poprawę zdolności wysiłkowych.

L-DOPA

Składniki aktywne 1 kapsułka

Świerzbiec właściwy ekstrakt 25% z nasion 
w tym L-Dopa

580 mg 
145 mg

POPRAWIA
PAMIĘĆ

POPRAWIA
SKUPIENIE
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

BOOSTERY I STYMULANTY   |   MMASTER

 + doskonałe połączenie Kordycepsu, 
Phenibut, Ekstraktu z Różeńca górskiego 
oraz Resweratrolu

 + efekt długotrwałej energii
 + brak efektu spięcia mięśni

Najbardziej zaawansowana formuła na rynku, czyli dokładnie to, czego 
potrzebuje zaawansowany zawodnik sportów wytrzymałościowych.

MMASTER
Składniki aktywne Jedna porcja (7,5 g) RWS*
Kordyceps (Maczużnik Chiński) ekstrakt 4:1 800 mg +
Jabłczan L-Cytruliny 750 mg +
Betaina bezwodna 600 mg +
Acetyl-L-Karnityny 625 mg +
L-Tyrozyna 500 mg +
Tauryna 500 mg +
Beta-alanina 800 mg +
Kreatyna HCL 375 mg +
Dwuwinian choliny 150 mg +
Inozytol  100 mg +
Kofeina bezwodna 75 mg +
Ekstrakt z Guarany 
w tym kofeina 22%  

50 mg
11 mg

+

Ekstrakt ze skórki pomarańczy gorzkiej 
w tym synefryna 6% 

100 mg
6 mg

+

Wyciąg z owoców granatu (Punica granatum) std. na 30% punikalagin 100 mg +
Ekstrakt z Żeń-szenia (Panax L.) 3,6%  
w tym ginsenozydy

75 mg
2,7 mg

+
+

Ekstrakt z Różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.)
w tym Rosavin 3% 

150 mg
4,5 mg

+
+

Ekstrakt z Traganka (Astragalus L.) 
w tym Polisacharydy 10% 

100 mg
10 mg

+
+

Witamina C (kwas L-askorbinowy) 100 mg 125
Witamina B6 5 mg 357
Cytrynian magnezu 
w tym Magnez

37,5 mg
5,8 mg 1,6

Cytrynian potasu 
w tym Potas

37,5 mg
13 mg 0,7

Sód 100 mg +
D-Ryboza  400 mg +
Piperyna 95% 5 mg +
Zawiera kofeinę. Nie zaleca sie stosowania u dzieci i kobiet w ciąży. Zawartość kofeiny – 150 mg / 15 g  
(1 miarka).  *RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osób dorosłych. + – RWS nie określono

LEMON
RASPBERRY 
ORANGE

DOSTĘPNE SMAKI

PRZED 
TRENINGIEM

ENERGIA

GRAM
450/15

7,5G

60/2
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

BOOSTERY I STYMULANTY   |   MOTIVATION

ENERGIA

POMPA
MIĘŚNIOWA

16
PORCJA

6 KAPS

KAPS
96

 + idealny budulec masy mięśniowej
 + wzrost całkowitej wydolności organizmu

Najbardziej optymalne połączenie najważniejszych aminokwasów. 
Maksymalna pompa i energia podczas Twojego treningu. 

MOTIVATION

Składniki aktywne 1 kapsułka Jedna porcja
(6 kapsułek)

L-Cytrulina 333 mg 2000 mg

AAKG 250 mg 1500 mg

Beta-Alanina 250 mg 1500 mg

L-Tyrozyna 166 mg 1000 mg

[28]
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

BOOSTERY I STYMULANTY   |   TONGKAT ALI

 + działa antyoksydacyjnie
 + przyspiesza regenerację potreningową 

i poprawia wytrzymałość
 + stymuluje układ odpornościowy

Wytwarza podwyższony poziom testosteronu. Jest naturalnym 
energetyzatorem. W połączeniu z treningiem zwiększa masę 
beztłuszczową oraz siłę mięśni. Wszechstronne wsparcie dla 
aktywnego mężczyzny nie tylko jako booster libido. Zwiększa 
efektywność treningu i poprawia jego jakość. Zmniejsza poziom 
kortyzolu i działa anabolicznie. Jako naturalny afrodyzjak 
poprawia sprawność seksualną. Nie powoduje żadnych skutków 
ubocznych, gdyż zawiera tylko naturalną substancję roślinnego 
pochodzenia.

TONGKAT ALI

Składniki aktywne 1 kapsułka

Ekstrakt z korzenia Longjack 200:1 300 mg

Tribulus Terestis 60% 100 mg

Maca 4:1 80 mg

Cytrynian magnezu 40 mg

Cynk organiczny 5 mg

B6 P-5-P 2 mg

Bioperyna 2 mg

TESTOSTERON

REGENERACJA

90
PORCJA

1 KAPS

VEGE KAPS
90
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

BOOSTERY I STYMULANTY   |   VOLCANO

 + potężny wzrost witalności i siły
 + anabolizm komórek mięśniowych, 

wzrost suchej masy
 + szybsze spalanie tłuszczu

Volcano został opracowany tak, aby napędzić produkcję 
naturalnego testosteronu z każdej możliwej strony, angażując 
receptory męskich hormonów w sposób jak najbardziej 
radykalny. W ekspresowym tempie organizm będzie wręcz 
zmuszony do wytwarzania większych ilości testosteronu. 

VOLCANO

Składniki aktywne 5 kapsułek

Ekstrakt z kozieradki pospolitej 4:1 800,00 mg

Ekstrakt z buzdyganka naziemnego (85% Saponin) 800,00 mg

Kwas D-Asparginowy (DAA) 400,00 mg

Sproszkowany korzeń MACA 4:1 275,00 mg

Ekstrakt z Muira Pujama 4:1 225,00 mg

Ekstrakt z owsa zwyczajnego 4:1 150,00 mg

Ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej 4:1 150,00 mg

Ekstrakt z palmy sabałowej 4:1 100,00 mg

Ekstrakt z żeń-szenia 4:1 25,00 mg

Piperyna (95% piperyny) 10,00 mg

Cytrynian Magnezu 150,00 mg (40%*)

Cytrynian Cynku 10,00 mg (100%*)

Witamina B6 5,00 mg (357%*)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

TESTOSTERON

DAA

30
PORCJA

5 KAPS

VEGE KAPS
150
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Odżywki białkowe należą do podstawowych suplementów, 
których zadaniem jest szybkie uzupełnienie braków  
w diecie o dobrze przyswajalne proteiny. 
Są one świetnym wsparciem dla aktywnych 
fizycznie, w tym zawodowych sportowców  
i osób pracujących nad sylwetką. Główne 
korzyści płynące z ich stosowania to ochrona przed 
nadmiernym rozpadem włókien mięśniowych, pobudzanie 
procesów anabolicznych, usprawnienie odnowy mięśni, a także utrzymanie poprawnego 
bilansu białkowego. W skrócie: m.in. stwarzają odpowiednie warunki do podniesienia 
parametrów fizycznych.
Odżywki białkowe można bezproblemowo dopasować adekwatnie do swoich potrzeb i preferencji. 
Dysponujemy całą gamą wysokiej jakości odżywek, które cechują się odmiennym czasem wchłaniania, 
uwalniania aminokwasów, zawartością protein, a także smakiem.
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

ODŻYWKI BIAŁKOWE   |   NATURAL WHEY ISOLATE 90

IZOLAT

90%

BEZ DODATKÓW

35G

28

1000
 + wysokoprocentowy, najczystszy izolat białka 

serwatkowego
 + bez dodatków smakowych i wypełniaczy
 + 90 g białka na 100 g produktu w suchej masie 

Natural Whey Isolate to odpowiedź na zapotrzebowanie najbardziej 
wymagających zawodników i osób, które dbają o jak najlepszą formę.  
Jest naturalny, bez jakichkolwiek zbędnych dodatków. Uzyskany  
w procesie mikrofiltracji. Ta unikalna technologia pozwala na maksymalną 
koncentrację oraz brak denaturacji białek zawartych w serwatce. 

Wartość odżywcza Na 100 g Jedna porcja (35 g) %RWS*
Energia 1520 kJ / 363 kcal 532 kJ / 127 kcal 5%
Białko 90 g 31,5 g 54%
Węglowodany
w tym cukry proste

0,7 g
0,7 g

0,25 g
0,25 g

1%
1%

Tłuszcz
w tym nasycone

0,8 g
0,48 g

0,28 g
0,17 g

1%
1%

Sól 0,83 g 0,3 g 5%
Profil aminokwasowy 
Kwas glutaminowy 16,90 g 5,92 g
Leucyna 12,30 g 4,31 g
Kwas asparaginowy 11,00 g 3,85 g
Lizyna 9,40 g 3,29 g

Izoleucyna 5,50 g 1,93 g
Seryna 5,50 g 1,93 g
Treonina v5,50 g 1,93 g
Prolina 5,10 g 1,79 g
Walina 5,10 g 1,79 g
Alanina 4,70 g 1,65 g
Tyrozyna 3,80 g 1,33 g
Arginina 3,60 g 1,26 g
Fenyloalanina 3,50 g 1,23 g
Tryptofan 2,90 g 1,02 g
Metionina 2,20 g 0,77 g
Glicyna 2,00 g 0,70 g
Histydyna 1,90 g 0,67 g
Cystyna 1,80 g 0,63 g
* RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

NATURAL WHEY ISOLATE 90

GRAM
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

GRAM

ODŻYWKI BIAŁKOWE   |   WHEY ISOLATE 90

 + wysokoprocentowy, izolat białka serwatkowego
 + 29,75 g białka na 35 g porcję
 + bogate źródło aminokwasów

Whey Isolate to odpowiedź na zapotrzebowanie najbardziej wymagających 
zawodników i osób, które dbają o jak najlepszą formę. Uzyskany w procesie 
mikrofiltracji. Ta unikalna technologia pozwala na maksymalną koncentrację 
oraz brak denaturacji białek zawartych w serwatce. Whey Isolate 90 to najwyższa 
procentowa zawartość białka w 100 g produktu i doskonały profil aminokwasowy.

WHEY ISOLATE 90

Wartość odżywcza Na 100 g Jedna porcja (35 g) %RWS*
Energia 1520 kJ / 363 kcal 532 kJ / 127 kcal 5%
Białko 85 g 29,7 g 54%
Węglowodany
w tym cukry proste

1,5 g
1,2 g

0,5 g
0,4 g

1%
1%

Tłuszcz
w tym nasycone

1,4 g
1 g

0,5 g
0,35  g

1%
1%

Profil aminokwasowy                   
Kwas glutaminowy 14,01 g
Lizyna 9,21 g
Leucyna 8,67 g
Kwas asparaginowy 8,43 g
Treonina 5,11 g
Izoleucyna 4,95 g
Walina 4,46 g
Prolina 4,38 g
Alanina 4,13 g
Seryna 3,49 g
Fenyloalanina 2,43 g
Tyrozyna 2,34 g
Cysteina 2,02 g
Arginina 1,86 g
Metionina 1,78 g
Glicyna 1,37 g
Histydyna 1,37 g
Tryptofan 0,98 g
* RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

WHITE CHOCOLATE BELGIAN CHOCOLATE RASPBERRY VANILLA

cookies and cream STRAWBERRY BANANA STRAWBERRY BANANA

IZOLAT

90%

8 SMAKÓW

35G

14/28/57

500
1000
2000
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

GRAM

35G

ODŻYWKI BIAŁKOWE   |   WHEY PROTEIN 80

 + wysokoprocentowy koncentrat białka 
serwatkowego

 + bogate źródło aminokwasów

Whey Protein 80 to wysokobiałkowa odżywka oparta na koncentracie 
białka serwatki o niskiej zawartości cukru. Uzyskana w procesie 
ultrafiltracji. Polecana szczególnie dla osób dążących do szybkiego 
wzrostu masy i siły mięśniowej. Dzięki bogatej zawartości aminokwasów 
produkt wykazuje działanie zarówno anaboliczne jak i antykataboliczne.

WHEY PROTEIN 80

14/57

500
2000

30 SMAKÓW

[34]
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Wartość odżywcza Na 100 g Jedna porcja (35 g)
Energia 1623 kJ / 384 kcal  (1)

1669 kJ / 395 kcal (2,4)
1679 kJ / 397 kcal (3)

568 kJ / 134 kcal (1)
584 kJ / 138 kcal (2,4)

588 kJ / 139 kcal (3)
Białko 75 g (1)

78 g (2,4)
81 g (3)

26,25 g (1)
27,3 g (2,4)

28,4 g (3)
Węglowodany

w tym cukry proste

6,1 g (1)
5,8 g (2,4)

6,9 g (3)
5,5 g(1)

5,1 g (2,3,4)

2 g (1,2,4) 
2,4 g (3)

1,8 g

Tłuszcz

w tym nasycone

6,6 g (1,2,4)
6,4 g (3)

3,6 g (1,2,4)
4,0 g (3)

2,3 g (1,2,4)
2,2 (3)

1,3 g (1,2,4)
1,4 g (3)

Sól <0,3 g (1,3,4)
<0,9 g (2)

<0,1 g (1,3,4)
<0,3 g (2)

Profil aminokwasowy 
Kwas glutaminowy 14117 mg (1,2,4); 17050 mg (3)
Kwas asparaginowy 8579 mg (1,2,4); 10620 mg (3)
Leucyna 8267 mg (1,2,4); 10420 mg (3)
Lizyna 7487 mg (1,2,4); 9080 mg (3)

Treonina 5226 mg (1,2,4); 6860 mg (3)
Izoleucyna 4992 mg (1,2,4); 5970 mg (3)
Walina 4602 mg (1,2,4); 5320 mg (3)
Prolina 4290 mg (1,2,4); 6070 mg (3)
Alanina 3900 mg (1,2,4); 5030 mg (3)
Seryna 3588 mg (1,2,4); 4960 mg (3)
Fenyloalanina 2340 mg (1,2,4); 3190 mg (3)
Tyrozyna 2028 mg (1,2,4); 2940 mg (3)
Cysteina 1716 mg (1,2,4); 2380 mg (3)
Metionina 1716 mg (1,2,4); 2100 mg (3)
Arginina 1638 mg (1,2,4); 2520 mg (3)
Histydyna 1326 mg (1,2,4); 1880 mg (3)
Tryptofan 1097 mg (1,2,4); 1810 mg (3)
Glicyna 1092 mg (1,2,4); 1790 mg (3)
(1) – dla smaku czekolada; (2) – dla smaków solonych;  
(3) – dla smaku natural; (4) - dla pozostałych smaków

hazelnut cream

chocolate
coconut

blueberry

cream

marzipan

white chocolate
strawberry

choco caramel
peanut bar

salted caramel

cookies

chocolate

vanilla orange

vanilla banana

caffe latte

cappuccino

raspberry

white chocolate
cherry

chocolate cookie

creme brulee

peach

salted pistachio

strawberry

vanilla

mint chocolate

NATURAL

chocolate
raspberry

tiramisu

caramel

strawberry banana

white chocolate

raspberry white 
 chocolate

chocolate nugat
caramel bar

DOSTĘPNE SMAKI

30 SMAKÓW
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Odżywki na masę to grupa dedykowana osobom pracującym nad muskulaturą  
i wynikami siłowymi. Do nich zaliczamy przede wszystkim gainery, czyli mieszanki 
węglowodanowo – białkowe, których zadaniem jest uzupełnić braki żywieniowe,  
wzbogacić profil białkowy diety, zapewnić nadwyżkę kalorii i dostarczyć energii  
niezbędnej do ciężkich treningów.  W skrócie: podstawowe elementy do  
budowania dobrej jakości masy mięśniowej.
Zostały skomponowane z uwzględnieniem celów i preferencji osób  
intensywnie trenujących, o wysokim zapotrzebowaniu na składniki  
budulcowe oraz energetyczne, które nie zawsze mają możliwość spożycia  
stałego, zbilansowanego posiłku. Odżywka w płynnej postaci jest szybką,  
przystępną i wartościową alternatywą, która dodatkowo wzbogaci smakiem  
monotonną dietę.
W celu uzyskania lepszych rezultatów często dobrym pomysłem jest włączenie kazeiny 
micelarnej (micellar casein), która cieszy się wysoką zawartością cennych aminokwasów 
i wydłużonym okresem wchłaniania. Dzięki temu ochrania przed katabolizmem i odżywia 
mięśnie przez długi czas stwarzając im optymalne warunki wzrostowe.

[36]



Zamówienia hurtowe: +48 790 760 716    |    hurt@7-nutrition.com

PORCJI 
W OPAKOWANIU

GRAM

ODŻYWKI NA MASĘ   |   BODYBUILDER

 + wzrost siły i masy mięśniowej
 + zwiększona wchłanialność kreatyny
 + zamiennik posiłku potreningowego 

oraz uzupełnienie diety

Odżywka węglowodanowo-białkowa zawierająca wysokiej 
jakości skrobię kukurydzianą, skrobię ryżową, koncentrat oraz 
izolat białka serwatki. Produkt dodatkowo wzbogacony olejem 
MCT oraz kazeiną micelarną. Zapewnia olbrzymią ilość energii, 
jednocześnie zwiększając długość i intensywność treningów. 
Pozwala na pokrycie nawet wysokiego zapotrzebowania 
kalorycznego. Dodatkowa zawartość aminokwasów BCAA 
i glutaminy znacznie wspomaga procesy regeneracyjne.

BODYBUILDER

TRIPLE CHOCOLATE CHOCOLATE CARAMEL
 PEANUT bar white chocolate Cookies and cream vanilla iceSTRAWBERRY banana

TRIPLE CHOCOLATE CHOCOLATE CARAMEL
 PEANUT bar white chocolate Cookies and cream vanilla iceSTRAWBERRY banana

DOSTĘPNE SMAKI

TRIPLE CHOCOLATE CHOCOLATE CARAMEL
 PEANUT bar white chocolate Cookies and cream vanilla iceSTRAWBERRY bananaTRIPLE CHOCOLATE CHOCOLATE CARAMEL

 PEANUT bar white chocolate Cookies and cream vanilla iceSTRAWBERRY banana

6 SMAKÓW

1500
3000
7000

200G

7,5/15/35

PORCJA
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Zamówienia hurtowe: +48 790 760 716    |    hurt@7-nutrition.com ODŻYWKI NA MASĘ   |   BODYBUILDER

Wartość odżywcza Na 100 g Jedna porcja (200 g)
Energia 1623 kJ / 383 kcal 3246 kJ / 766 kcal
Białko 20 g 40 g
Węglowodany
w tym cukry proste

70 g
9,8 g

140 g
19,6 g

Tłuszcz
w tym nasycone

2,5 g
0,7 g

5 g
1,4 g

Sól <0,1 g <0,2 g 
Profil aminokwasowy                                   
L-kwas glutaminowy 3628 mg
L-kwas asparaginowy 2156 mg
L-leucyna 2110 mg
L-lizyna 1934 mg
L-treonina 1313 mg
L-izoleucyna 1263 mg
L-walina 1176 mg
L-prolina 1135 mg
L-alanina 986 mg
L-seryna 921 mg
L-fenyloalanina 614 mg
L-tyrozyna 545 mg
L-metionina 444 mg
L-arginina 433 mg
L-cysteina 431 mg
L-histydyna 348 mg
L-glicyna 288 mg
L-tryptofan 276 mg
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

ODŻYWKI NA MASĘ   |   MICELLAR CASEIN

 + wykazuje działanie anaboliczne i antykataboliczne
 + wysoka zawartość aminokwasów egzogennych oraz BCAA

Odżywka wysokobiałkowa oparta o kazeinę micelarną z dodatkiem koncentratu białka serwatki. Uzyskana przez odwodnienie 
mleka i usunięcie z niego jak największej ilości laktozy oraz tłuszczu. Charakteryzuje się długim czasem wchłaniania dlatego 
szczególnie polecana jest na noc, aby umożliwić długotrwałe dostarczanie aminokwasów do komórek mięśniowych. 

MICELLAR CASEIN

VANILLA

chocolate

DOSTĘPNE SMAKI

Wartość odżywcza Na 100 g Jedna porcja (30 g)
Energia 1562 kJ / 368 kcal 467 kJ / 110 kcal
Tłuszcz
w tym nasycone

2,8 g
1,9 g

0,8 g
0,6 g

Węglowodany
w tym cukry proste

13,8 g
7,2 g

4,1 g
2,1 g

Błonnik 0 g 0 g
Białko (w suchej masie) 72 g 21,6 g
Sól <0,1 g <0,03 g 
Kazeina micelarna 77 g 23,1 g
Koncentrat białka serwatki 8,7 g 2,6 g
Hydrolizowana skrobia kukurydziana 7,4 g 2,2 g
Dekstroza 4,6 g 1,4 g
Profil aminokwasowy 
L-kwas glutaminowy 14674 mg
L-prolina 6852 mg
L-leucyna 6748 mg
L-lizyna 5776 mg
L-kwas asparaginowy 5206 mg
L-walina 4438 mg
L-seryna 3754 mg
L-izoleucyna 3629 mg
L-tyrozyna 3456 mg
L-fenyloalanina 3271 mg
L-treonina 3201 mg
L-alanina 2337 mg
L-arginina 2269 mg
L-metionina 1900 mg
L-histydyna 1855 mg
L-glicyna 1229 mg
L-cysteina 523 mg
L-tryptofan 882 mg

AMINOKWASY

2 SMAKI

30G

33

GRAM
1000
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Kreatyna jest najskuteczniejszym, w pełni legalnym i najlepiej przebadanym 
środkiem o tak dużej mocy anabolicznej wpływającej na wzrost mięśni, a w tym 

podniesienie parametrów fizycznych. Ilości związku wytwarzane przez organizm nie są 
wystarczające aby stymulować rozbudowę muskulatury. Za to korzystając z dodatkowej 
suplementacji można stworzyć mięśniom świetne warunki rozwojowe. Tym bardziej, 

że kreatyna w odpowiedniej formie sprawdza się w niemal każdym rodzaju wysiłku.
Korzystnie wpływa na tkankę nerwową i mięśniową. To właśnie tam odnotowuje się jej 

najwyższą koncentrację. Kreatynę można wykorzystać do poprawy wyników siłowych, 
zbudowania solidnej masy mięśniowej, podniesienia możliwości wytrzymałościowych, 

 a także ochrony włókien mięśniowych. Jej działanie jest ściśle związane z ATP, pełniącym rolę 
nośnika i cząsteczki energetycznej, dlatego uznaje się ją za dobre źródło energii metabolicznej.

Należy pamiętać, że wpływ i zakres działania kreatyny jest w dużej mierze uzależniony od 
przyjmowanej formy. Za podstawową i zarazem najlepiej przebadaną uznaje się monohydrat, 

który najczęściej zaleca się na pierwszy cykl wspierający pracę nad sylwetką. Ponadto kreatyna 
wykazuje działanie buforujące, co prowadzi do złagodzenia uczucia zmęczenia, odkwaszenia, 

poprawy regeneracji powysiłkowej i zwiększenia wydajności treningowej.

[40]



Zamówienia hurtowe: +48 790 760 716    |    hurt@7-nutrition.com

PORCJI 
W OPAKOWANIU

10G

KREATYNA   |   BB VOLUMIZER

BB Volumizer jest kompletnym stakiem kreatynowym, 
doładowanym składnikami, które są niezastąpione 
po treningu siłowym. Drugi produkt z serii BB, 
opracowany przez IFBB PRO – Roberta Piotrkowicza.

BB VOLUMIZER

Składniki aktywne Jedna porcja (10 g) Na 100 g %RWS

Fosforan Kreatyny 1500 mg 15000 mg +

Orotan Kreatyny 1500 mg 15000 mg +

Chelat Magnezowy Kreatyny 1000 mg 10000 mg +

Kreatyna HCL 950 mg 9500 mg +

Jabłczan Kreatyny 1000 mg 10000 mg +

L-Arginina 270 mg 2700 mg +

L-Lizyna 200 mg 2000 mg +

L-Ornityna 195 mg 1950 mg +

Beta-Alanina 300 mg 3000 mg +

L-Cytrulina 167,5 mg 1675 mg +

Acetyl L-Karnityny 170 mg 1700 mg +

Cytrynian Magnezu 15 mg 150 mg 4%

Witamina C 164 mg 1640 mg 205%

Kwas Alfa-liponowy (ALA) 15 mg 150 mg +

Witamina B6 1,65 mg 16,5 mg 118%

* RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej
+ - nie określono RWS 

 + buduje suchą masę mięśniową  
– 5 form kreatyn

 + utrzymuje pompę po treningu siłowym 
– beta-alanina i cytrulina

 + regeneruje – arginina, ornityna, lizyna

50

GRAM
500

BETA-ALANINA
+

CYTRULINA

WZROST
MASY
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

5G
 + wzrost wytrzymałości
 + wzrost siły
 + wzrost masy mięśniowej

100

KREATYNA   |  CREATINE CREAPURE®

Zmikronizowana Kreatyna (Creapure®) (200 mesh) 
z dodatkiem Tauryny. Przeznaczona dla aktywnych 
sportowców dyscyplin siłowo-wytrzymałościowych. 

CREATINE CREAPURE®

GRAM
500

Składniki aktywne Jedna porcja (5 g) Na 100 g

Mikronizowany Monohydrat 
Kreatyny Creapure®

4,75 g 95,0 g

Tauryna 0,25 g 5,00 g

KREATYNA

TAURYNA
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

100

5G

CREATINE MONOHYDRATE
KREATYNA   |   CREATINE MONOHYDRATE

GRAM
500

 + wzrost siły i masy mięśniowej
 + zwiększenie wytrzymałości siłowej
 + zwiększenie zasobów  energetycznych 

w organizmie

Zmikronizowany Monohydrat Kreatyny bierze  
udział w metabolizmie wysiłku fizycznego, zwiększa 
wytwarzanie ATP – adenozyno-trójfosforanu.  
W bezpośredni sposób wpływa na wszystkie  
pożądane cele treningowe.

Składniki aktywne Jedna porcja (5 g)  Na 100 g

Monohydrat Kreatyny 4,75 g 95,0 g

Tauryna 0,25 g 5,0 g

ZWIĘKSZA
ATP

KREATYNA
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

70

KREATYNA   |   HCL CREATINE

HCL CREATINE

 + wzrost suchej masy mięśniowej
 + potężny wzrost wytrzymałości siłowej
 + szybsza regeneracja potreningowa

Kreatyna HCL charakteryzuje się wyjątkową stabilnością 
dzięki odporności na kwaśne środowisko przewodu 
pokarmowego. Lepsza wchłanialność, lepsza 
przyswajalność oraz zwiększone ilości zmagazynowanej 
kreatyny w mięśniach czynią z chlorowodorku 
kreatyny (HCL) najlepszy wybór na rynku kreatyn. 

Składniki aktywne  
dla wersji 350 kaps

Jedna porcja  
(5 kapsułek)

Chlorowodorek kreatyny 3,50 g

Tauryna 0,5 g

Składniki aktywne
dla wersji 350g

Jedna porcja (5 g) Na 100 g

Chlorowodorek kreatyny 4,75 g 95,0 g

Tauryna 0,25 g 5,0 g

MAKSYMALNA
WCHŁANIALNOŚĆ

WZROST
MASY

PORCJA

5 G
5 KAPS

VEGE KAPS / 
GRAM

350
[44]



Zamówienia hurtowe: +48 790 760 716    |    hurt@7-nutrition.comKREATYNA   |   TCM CREATINE

TCM CREATINE

PORCJI
W OPAKOWANIU

100

 + wzrost beztłuszczowej masy mięśniowej
 + wzrost wytrzymałości
 + przyspieszenie regeneracji powysiłkowej 

Jabłczan, czyli zjonizowana postać kwasu jabłkowego, 
w połączeniu z cząsteczkami kreatyny nasila przemiany 
energetyczne zachodzące w organizmie. Bez zbędnych 
aromatów smakowych, bez cukru, bez wypełniaczy.  
Najlepszej jakości surowiec dla tych, dla których liczy  
się efekt działania. 

Składniki aktywne Jedna porcja (5 g) Na 100 g

Jabłczan Kreatyny 4,75 g 95,0 g

Tauryna 0,25 g 5,0 g

5G

GRAM
500

WZROST
SIŁY

KREATYNA
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

KREATYNA   |   TCM 1100

80

TCM 1100

 + zwiększenie efektywności treningu
 + mniejsza retencja wody w porównaniu 

do popularnego monohydratu

TCM creatine to 1100 mg czystego Jabłczanu kreatyny 
w jednej kapsułce. Pomaga skutecznie zwiększyć 
siłę i masę mięśniową.

Składniki aktywne Jedna porcja (5 kapsułek)

Jabłczan kreatyny 5500 mg

WZROST
SIŁY

KREATYNA

PORCJA

5 KAPS

KAPS 
400
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Spalacze tłuszczu to mieszanki odpowiednio dobranych składników, których 
zadaniem jest przyspieszenie tempa przemiany materii oraz nasilenie spalania 
nadmiernie zmagazynowanej tkanki tłuszczowej. W skrócie: szybsza 
i skuteczniejsza redukcja tłuszczu zapasowego.
Dzielimy je na spalacze o działaniu termogenicznym (tzw. termogeniki), wpływające 
na szybkość metabolizmu i związane z produkcją ciepła oraz lipolityczne, których 
domeną jest sprawniejsza utylizacja kwasów tłuszczowych i oddziaływanie na metabolizm 
początkowy. Spalacze tłuszczu nasilają uwalnianie kwasów z komórek tłuszczowych, które 
następnie wędrują do mitochondriów w celu spalenia i wykorzystania na cele energetyczne. 
Komórki tłuszczowe tracą na objętości, a ogólny poziom tkanki tłuszczowej ulega obniżeniu. 
Poza tym ograniczają dalsze magazynowanie tłuszczu.
Dodatkową zaletą termogeników jest pobudzenie, zwiększenie energii, poprawa wydajności 
treningowej i koncentracji. Ma to związek z obecnością kofeiny, która z reguły jest jednym  
z kluczowych składników spalaczy tego typu. Z tego samego powodu nie każdy powinien je stosować 
– zależy to od poziomu zaawansowania, stanu organizmu, zdrowia i kondycji. W tych okolicznościach 
dobrym pomysłem będzie wspomaganie ekstraktami i środkami lipolitycznymi, a w przypadku diet 
ketogenicznych np. olejem MCT czy ketonami BHB, aby sprawniej wejść w stan ketozy.
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

40

JUNGLE BURNER
SPALACZE TŁUSZCZU   |   JUNGLE BURNER

REDUKCJA

AKTYWNYCH
SKŁADNIKÓW

16

 + szybsze spalanie tłuszczu
 + przyspieszenie tempa metabolizmu

Jungle Burner to 16 synergicznie działających składników  
maksymalnie wspomagających Twoją redukcję.

Składniki aktywne  3 kapsułki RWS*

L-Tyrozyna 330,00 mg +

Garcinia cambogia extract 60% 270,00 mg +

Kofeina 150,00 mg +

Ekstrakt z zielonej herbaty 109,50 mg +

Ekstrakt z pieprzu kajeńskiego 90,00 mg +

Wyciąg z balsamki ogórkowatej 60,00 mg +

Ekstrakt z kory wierzby 60,00 mg +

Ekstrakt z cynamonu 30,00 mg +

Wyciąg z gorzkiej pomarańczy 30,00 mg +

Wyciąg z mniszka lekarskiego 30,00 mg +

Cynk 28,80 mg 288%

L-Karnityna 20,40 mg +

Resveratrol 50% 15,00 mg +

Ekstrakt z czarnego pieprzu 
– 95% piperyny

7,50 mg +

Jod 1140,00 µg 759%

Chrom 292,74 µg 732%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

PORCJA

3 KAPS

120
VEGE CAPS
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

60

JUNGLE GIRL BURNER
SPALACZE TŁUSZCZU   |   JUNGLE GIRL BURNER

PORCJA

2 KAPS

VEGE KAPS 
120

 + spalanie tłuszczu i redukcja zalegającej pod 
skórą wody

 + pielęgnacja włosów
 + duży wzrost libido i satysfakcji seksualnej 

Jungle Girl Burner to nie tylko spalacz tłuszczu.  
To perfekcyjny środek dla każdej kobiety.

Składniki aktywne 2 kapsułki

Turnera Diffusa 4:1 (Damiana) 200 mg

Ekstrakt z Garcinia Cambogia w tym 60% HCA 120mg

Ekstrakt z pestek mango afrykańskiego 4:1 80 mg

Ekstrakt z korzenia pokrzywy indyjskiej 4:1 40 mg

Ekstrakt z zielonej herbaty (50% Polifenoli) 73 mg

Kofeina bezwodna 100 mg

Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej 40 mg

Ekstrakt z mniszka lekarskiego (2% flawonoidów) 20 mg

L-Tyrozyna 60 mg

Ekstrakt z kłączy imbiru lekarskiego 5%
w tym Gingerole

40 mg
2 mg

L-Karnityna 40 mg

Ekstrakt z cynamonu 4:1 20 mg

Ekstrakt z ziela skrzypu polnego 2% Silica 100 mg

Resweratrol 95% 10 mg

Ekstrakt z czarnego pieprzu (95% piperyny) 5 mg

Pikolinian chromu 200 µg

AKTYWNYCH
SKŁADNIKÓW

18

REDUKCJA
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Zamówienia hurtowe: +48 790 760 716    |    hurt@7-nutrition.com AMINOKWASY  |   JUNGLE BURNER

Najbardziej zaawansowana formuła na rynku, czyli dokładnie to, 
czego potrzebuje zaawansowany zawodnik sportów wytrzymało-
ściowych.

 + przyspiesza regenerację
 + zwiększa odporność organizmu
 + bezpośrednio wpływa na wzrost masy 

mięśniowej

SPIS

Profil aminokwasowy 
dla BCAA 500 g

Jedna porcja (5 g) Na 100 g

L-Leucyna 2,50 g 50,0 g

L-Izoleucyna 1,25 g 25,0 g

L-Walina 1,25 g 25,0 g

L-LEUCYNA
+

L-IZOLEUCYNA 
+

L-WALINA

BCAA

PORCJI 
W OPAKOWANIU

GRAM

45

1500
3000
7000

10G

Koncentracja, pamięć i energia – elementy istotne nie tylko dla studentów, uczniów czy 
pracujących umysłowo, ale również dla aktywnych fizycznie i w zasadzie każdego z nas. 
Niezależnie od celu, sprawny umysł gwarantuje możliwość odpowiedniego zarządzania 
działaniami, a to przekłada się na pożądane rezultaty.
Tryb życia, niewłaściwa dieta i codziennie towarzyszący stres to czynniki, które oddziałują na 
każdą sferę naszego funkcjonowania. Jeśli dość często zdarza Wam się zapominać o istotnych rzeczach, nie 
możecie się skoncentrować na pracy czy ćwiczeniach, a na co dzień brakuje Wam energii do działania, to ta 
grupa suplementów jest właśnie dla Was.
Ekstrakty roślinne o działaniu adaptogennym (np. bacopa monnieri, rhodiola rosea czy żeń szeń) czy inne 
suplementy wpływające na pracę mózgu i układu nerwowego będą świetną opcją w momencie, gdy celem 
jest poprawa funkcji kognitywnych, podniesienie odporności na stres, sprawny przebieg procesów 
myślowych, koncentracja i jasność umysłu. Tym bardziej, że często wykazują szereg właściwości 
zdrowotnych, wspierających aktywność fizyczną i zapewniających ochronę neuronów, zmniejszając 
ryzyko chorób neurodegeneracyjnych.

P R O Z D R O W O T N E
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60

 + wspiera układ nerwowy i funkcję mózgu
 + regeneruje błony komórkowe, poprawia zdolność 

uczenia się i zapamiętywania
 + niweluje skutki stresu i rozdrażnienia
 + wywołuje efekt uspokajający, antystresowy i relaksujący

Źródło bioaktywnej choliny. Jest efektywnym prekursorem 
acetylocholiny (Ach) – neuroprzekaźnika wspierającego  
układ nerwowy i funkcję mózgu. Regeneruje błony komórkowe, 
poprawia zdolność uczenia się i zapamiętywania. Niweluje 
skutki stresu i rozdrażnienia. Wywołuje efekt uspokajający, 
antystresowy i relaksujący.

KONCENTRACJA, PAMIĘĆ I ENERGIA   |   ALPHA GPC

ALPHA GPC

Składniki aktywne Jedna porcja 
(1 kapsułka)

Alpha GPC 99% (L- alfa-glicerylofosforylcholina) 300 mg

VEGE KAPS
60

PORCJA

1 KAPS

REGENERACJA

POPRAWIA
SKUPIENIE
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60

 + redukuje stres wywołany wytężonym 
wysiłkiem psychicznym

Dedykowany osobom, które żyją aktywnie, potrzebują 
koncentracji oraz ogólnego wzmocnienia. Bacopa monnieri 
skutecznie wspiera pracę mózgu, pamięć i koncentrację. 

Składniki aktywne Jedna porcja 
(1 kapsułka)

Bakopa drobnolistna (50% bakozydów)
w tym bakozydy

550 mg
275 mg

KONCENTRACJA, PAMIĘĆ I ENERGIA   |   BACOPA MONNIERI

BACOPA MONNIERI

PORCJA

1 KAPS

VEGE KAPS
60

POPRAWIA
SKUPIENIE

POPRAWIA
PAMIĘĆ
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60

GINSENG + HERBAL COMBO zawiera idealnie skomponowany 
kompleks standaryzowanych ekstraktów roślinnych: żeń-szenia 
i ashwagandy, będących silnymi adaptogenami. Przeznaczony 
dla osób stale narażonych na przewlekłe zmęczenie, stres, 
prowadzących bardzo aktywny tryb życia.

 + wspomaga procesy myślowe i koncentrację 
 + zwiększa odporność na stres i zmęczenie 
 + zwiększa wydolność fizyczną 

KONCENTRACJA, PAMIĘĆ I ENERGIA   |   GINSENG + HERBAL COMBO

GINSENG + HERBAL COMBO

ŻEŃ-SZEŃ

Składniki aktywne Jedna porcja  
(1 kapsułka)

Żeń-szeń koreański 200 mg

Żeń-szeń syberyjski 100 mg

Ashwaganda 
w tym 7% witanolidów

215 mg
15 mg

Kurkuma 100 mg

Piperyna 4,75 mg

KAPS
60

PORCJA

1 KAPS

POPRAWIA
SKUPIENIE
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40

 + wspomaga prawidłowy poziom ciśnienia krwi
 + zwiększa poziom energii
 + pomaga w zasypianiu i podnosi jakość snu

Jest naturalnym boosterem mózgu. Wpływa na poprawę 
pamięci, zdolności uczenia się oraz ogólne polepszenie funkcji 
poznawczych. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia oraz do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego.

KONCENTRACJA, PAMIĘĆ I ENERGIA   |   MAGNESIUM L-THREONATE

MAGNESIUM L-THREONATE

Składniki aktywne 1 kapsułka 3 kapsułki

L-Treonian Magnezu 
w tym Magnez

600 mg 
48 mg (13%*)

1800 mg 
144 mg (39%*)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

PORCJA

3 KAPS

VEGE KAPS
120

ENERGIA

POPRAWIA
PAMIĘĆ
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1

100ML
 + redukcja zmęczenia
 + usprawnienie przemian  metabolicznych
 + smak owoców leśnych

Preparat przeznaczony do szybkiego i łatwego uzupełnienia 
zapotrzebowania na magnez oraz potas w diecie osób aktywnych 
umysłowo i fizycznie. Korzystnie wpływa na prawidłowe 
funkcjonowanie mięśni, co zapobiega ich nadmiernym skurczom. 
Suplement diety w poręcznej formie shota 100 ml, gwarantuje 
wygodę użycia i możliwość stosowania w dowolnym momencie.

KONCENTRACJA, PAMIĘĆ I ENERGIA   |   MAGNESIUM + POTASSIUM

MAGNESIUM + POTASSIUM

Składniki aktywne Jedna porcja 
(100 ml)

%RWS*

Potas 430 mg 21,5%

Magnez 375 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

REGENERACJA

PORCJA

ML
100
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KONCENTRACJA, PAMIĘĆ I ENERGIA   |   PHOSPHATIDYL SERINE

 + poprawia koncentracji i przyśpieszenie 
procesów uczenia się

 + spowalnia starzenia się mózgu
 + zmniejsza poziomu stresu i niepokoju
 + pobudza produkcje dopaminy przez mózg

Zawiera najwyższej jakości fosfolipidy, które pełnią istotną  
rolę w utrzymaniu na wysokim poziomie sprawności zarówno 
fizycznej jak i umysłowej. 

PHOSPHATIDYL SERINE

Składniki aktywne 1 kapsułka
Fosfatydyloseryna (z kompleksu fosfolipidów 
sojowych Sharp-PS®) 

250 mg

100

POPRAWIA
SKUPIENIE

POPRAWIA
PAMIĘĆ

PORCJA

1 KAPS

VEGE KAPS
100
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 + wspomaga regenerację
 + wzmacnia energię

KONCENTRACJA, PAMIĘĆ I ENERGIA   |   RHODIOLA ROSEA

Wspomaga procesy myślowe i pamięciowe. Redukuje  
uczucie zmęczenia. Zwiększa odporność organizmu  
na czynniki stresogenne i wysiłek fizyczny. 

RHODIOLA ROSEA

Składniki aktywne 1 kapsułka

Różeniec górski (3% salidrozydów)
w tym salidrozydy 

550 mg
16,5 mg

60

VEGE KAPS
60

PORCJA

1 KAPS

POPRAWIA
PAMIĘĆ
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Najbardziej zaawansowana formuła na rynku, czyli dokładnie to, 
czego potrzebuje zaawansowany zawodnik sportów wytrzymało-
ściowych.

 + przyspiesza regenerację
 + zwiększa odporność organizmu
 + bezpośrednio wpływa na wzrost masy 

mięśniowej

SPIS

Profil aminokwasowy 
dla BCAA 500 g

Jedna porcja (5 g) Na 100 g

L-Leucyna 2,50 g 50,0 g

L-Izoleucyna 1,25 g 25,0 g

L-Walina 1,25 g 25,0 g

L-LEUCYNA
+

L-IZOLEUCYNA 
+

L-WALINA

BCAA

PORCJI 
W OPAKOWANIU

GRAM

45

1500
3000
7000

10G

P R O Z D R O W O T N E

Regeneracja stawów jest szczególnie istotna dla osób aktywnych fizycznie. Należy 
pamiętać, że nie tylko mięśnie zapewniają zdolność do działania i mobilność.  
Z czasem układ ruchu ulega „zużyciu”, a tym bardziej, gdy poddajemy go regularnym, 
dużym obciążeniom fizycznym.
Suplementy te, wbrew pozorom, nie obejmują wyłącznie odnowy samych stawów, 
ale działają dobroczynnie również na mięśnie, ścięgna, więzadła i tkankę łączną, 
czyli w zasadzie wszystkie, istotne elementy aparatu ruchowego.
Można je z powodzeniem wykorzystać zarówno do działań profilaktycznych, jak  
i podczas urazu, albo w celu przyspieszenia regeneracji po przebytej kontuzji.  
W ofercie znajdziecie gotowe kompleksy „ochrony stawów”, jak też pojedyncze 
preparaty o korzystnym wpływie – np. MSM czy kwas hialuronowy. 

[58]



Zamówienia hurtowe: +48 790 760 716    |    hurt@7-nutrition.com

PORCJI 
W OPAKOWANIU

PROFILAKTYKA 
STAWÓW

 + zwiększenie elastyczności skóry

Zawiera kwas hialuronowy, naturalny składnik mazi stawowej, 
który przyczynia się do poprawnego funkcjonowania stawów, 
kości i tkanki łącznej. Nadaje jej lepkość i umożliwia odżywienie 
chrząstek. Dodatkowa zawartość witaminy C z dzikiej róży, 
wspomaga produkcję kolagenu. Budulca chrząstki i kości, ale 
również naczyń krwionośnych, skóry i zębów. Witamina C pełni 
także rolę silnego przeciwutleniacza.

REGENERACJA STAWÓW   |   HYALURONIC ACID

HYALURONIC ACID

Składniki aktywne Jedna porcja
(1 kapsułka)

Kwas hialuronowy 150 mg

Witamina C z dzikiej róży 150 mg

REGENERACJA

60

VEGE KAPS
60

PORCJA

1 KAPS
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100

 + rewelacyjny preparat wzmacniający stawy
 + szybka regeneracja po kontuzji
 + wspiera funkcjonowanie układu nerwowego
 + zapewnia dobrą kondycję skóry, włosów 

i błon śluzowych

MSM jest suplementem diety zawierającym 
MSM – trzeci ze związków, obok glukozaminy 
i chondroityny, odgrywający ważną rolę w 
syntezie proteoglikanów chrząstki stawowej, 
a tym samym pozytywnie wpływający na 
jej strukturę, regenerację i funkcjonowanie. 
Poprawia ruchomość i elastyczność stawów. 

 REGENERACJA STAWÓW   |   MSM

MSM

Składniki aktywne Jedna porcja
(2 kapsułki)

MSM 1500 mg

VEGE KAPS
200

PORCJA

2 KAPS

PROFILAKTYKA 
STAWÓW

REGENERACJA
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 + wspiera funkcjonowanie układu nerwowego
 + zapewnia szybką regenerację po kontuzji 

chroni wątrobę przed 
 + uszkodzeniami chemicznymi i biologicznymi

Preparat idealny do profilaktyki stawów. Nie czekaj, aż ból  
i przemęczenie aparatu ruchu przeszkodzi Ci w treningu. Zadbaj  
o swoje stawy wcześniej. Steel Joints został zaprojektowany  
specjalnie po to, aby dbać o Profilaktykę, przez co zawiera tylko 
najważniejsze składniki w optymalnym połączeniu. Siedem najbardziej 
aktywnych substancji w dawkach, które gwarantują ochronę stawów.

REGENERACJA STAWÓW   |   STEEL JOINTS

STEEL JOINTS

VEGE KAPS
60

Składniki aktywne Jedna porcja 
(2 kapsułki)

RWS*

Siarczan Glukozaminy 2 KCL
w tym Glukozamina

700,00 mg
525,00 mg

+
+

MSM 500 mg +

Siarczan Chondroityny 90% 400,00 mg +

Ekstrakt Boswellia Serrata 65% 50,00 mg +

Ekstrakt z Imbiru (5% gingeroli) 50 mg +

Witamina C 40,00 mg 50%

Kwas Hialuronowy 10,00 mg +

Mangan 2,2 mg 110%

*RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby 
dorosłej. + - nie określono RWS

30
PORCJA

2 KAPS

PROFILAKTYKA 
STAWÓW

REGENERACJA
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22

20G

PORCJI 
W OPAKOWANIU

Kompletny produkt chroniący, regenerujący oraz wzmacniający stawy, 
działający również przeciwzapalnie. Wyższe stężenia najważniejszych 
składników, takich jak MSM, Chondroityna, Kwas Hialuronowy.

STEEL JOINTS DRINK

Składniki aktywne  Jedna porcja (20 g) *RWS
Białko Kolagenowe 11,4 g +
Maltodekstryna 4,13 g +
L-Prolina 0,520 g +
Siarczan glukozaminy 0,353 g +
MSM 0,320 g +
Ekstrakt z Boswellia Serrata 0,200 g +
Siarczan chondroityny  0,176 g +
Witamina C 147 mg 183,8 %
Wapń 108 mg 13,5%
Magnez 65 mg 17,3%
Kwas hialuronowy 20 mg +
Witamina B6 7 mg 500%
Witamina D3 9,8 mcg 196%
* RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby 
dorosłej. + - nie określono RWS

DOSTĘPNE SMAKI

LEMONORANGE PEACH

 + ochrona stawów, ścięgien, więzadeł  
i tkanek kostnych

 + łagodzenie dolegliwości związanych  
z przeciążeniem stawów

 + poprawa ruchliwości stawów
GRAM

450

REGENERACJA

MSM
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GRAM

P R O Z D R O W O T N E

Serce i układ krążenia to elementy organizmu, które wymagają szczególnej dbałości. Tym bardziej, że ryzyko 
problemów na tym tle jest statystycznie dość wysokie. Używki, żywność wysoko przetworzona, choroby 
cywilizacyjne, problemy z gospodarką lipidową i cukrową – wszystko to, wpływa na stan serca i całego układu.
Z pomocą przychodzą suplementy, które najlepiej stosować w połączeniu z eliminacją czynników szkodzących. 
Pamiętajcie jednak, że najskuteczniejszym lekarstwem jest profilaktyka. Należy mieć na uwadze, że wybór 
odpowiedniego preparatu powinien być uzależniony od potrzeb i stanu organizmu.
Aby samodzielnie zadbać o kondycję serca i układu krążenia najlepiej zadbać o cholesterol oraz 
optymalny profil lipidowy, w tym obniżenie triglicerydów. Badania potwierdzają, że regularne 
stosowanie zdrowych kwasów tłuszczowych, przy jednoczesnych zmianach nawyków żywieniowych, 
skutecznie wspiera wszystkie wymienione aspekty. Kolejną, istotną kwestią jest uregulowanie przepływu  
i ciśnienia krwi, a także unormowanie gospodarki cukrowej, w czym świetnie sprawdzi się np. berberyna HCL. 
Pomocna może się okazać dodatkowa suplementacja witaminami i minerałami. Sięgając po zdrowie stawiaj 
na to, co najlepsze!
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60

 + działa antyoksydacyjnie
 + wspomaga odchudzanie

To niezwykle skuteczne połączenie berberyny, cynamonu, 
kurkuminoidów oraz piperyny. Produkt posiada działanie 
przeciwzapalne oraz poprawia wrażliwość komórek na 
insulinę. Wpływa na obniżenie poziomu całkowitego 
cholesterolu oraz cholesterolu LDL. Przyspiesza spadek 
masy ciała.

SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA   |   BERBERINE HCL STACK

BERBERINE HCL STACK

Składniki aktywne Jedna porcja 
(1 kapsułka)

Berberyna HCL 440 mg

Cynamon 50 mg

Ekstrakt z korzenia kurkumy (95% kurkuminoidów) 45 mg

Piperyna 4,75 mg

REDUKCJA

VEGE KAPS
60

PORCJA

1 KAPS
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SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA   |   MAGNESIUM CITRATE + B6

60

Cytrynian magnezu jest naturalnym, organicznym związkiem 
zapewniającym kilkukrotnie lepszą wchłanialność niż formy 
nieorganiczne. Lepsza wchłanialność oraz odporność 
na kwasowe środowisko układu pokarmowego to dwie 
najważniejsze zalety cytrynianu. Dodatkowo, witamina B6 
zwiększa wchłanialność magnezu. 

 + uczestniczy w wytwarzaniu energii
 + usprawnia pracę serca zmniejsza 

napięcie nerwowo-mięśniowe, 
 + działa regeneracyjnie

MAGNESIUM CITRATE + B6

Składniki aktywne 2 kapsułki 3 kapsułki 4 kapsułki

Cytrynian magnezu
w tym magnez

1400 mg
210 mg (56%*)

2100 mg
315 mg (84%*)

2800 mg
420 mg (112%*)

Witamina B6 6 mg (428%*) 9 mg (642%*) 12 mg (856%*)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

VEGE KAPS
120

PORCJA

2 KAPS

USPRAWNIA 
PRACĘ SERCA

WITAMINA

B6
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100/200

SOFTGELS

22%
DHA

 + obniża poziom trójglicerydów
 + podnosi  korzystny cholesterol HDL
 + zmniejsza krzepliwość krwi

Suplement diety zawierający wysokogatunkowy koncentrat 
olejowy, źródło kwasów tłuszczowych (EPA i DHA) z rodziny 
omega-3 w postaci kapsułek miękkich. Przyjmowanie 
kwasów omega-3 wykazuje korzystny wpływ na pracę  
układu sercowo-naczyniowego (korzystne działanie 
występuje w przypadku spożywania łącznie 250 mg EPA  
i DHA dziennie). Kwasy tłuszczowe omega-3 są składnikiem 
diety wspomagającej odchudzanie.

SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA   |   OMEGA 3

OMEGA 3

Składniki aktywne 1 kapsułka  2 kapsułki

Olej rybi
w tym EPA
w tym DHA
  10% inne kwasy omega3 

1000 mg
330 mg
220 mg
100 mg

2000 mg
660 mg
440 mg
200 mg

Witamina E 12 mg 
(100%*)

24 mg 
(200%*)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

33%
EPA

PORCJA

1 KAPS

100
200
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120

 + wpływa pozytywnie na gospodarkę 
wodną organizmu 

 + wspiera prawidłową pracę serca, 
utrzymuje prawidłowe ciśnienie 

 + korzystnie wpływa na koncentrację

Potassium Citrate to suplement diety będący wysoko 
przyswajalnym źródłem potasu – niezbędnego składnika 
mineralnego wszystkich organizmów. Produkt polecany  
w szczególności dla osób dbających o prawidłowe ciśnienie 
krwi, pracę serca, mięśni i układu nerwowego, spożywających 
duże ilości solonych potraw, żyjących w stresie, wykonujących 
intensywny wysiłek fizyczny lub umysłowy. 

POTASSIUM CITRATE
SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA   |   POTASSIUM CITRATE

Składniki aktywne 1 kapsułka

Cytrynian potasu
w tym potas

750 mg
270 mg (13,5%*)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

REGENERACJA

POTAS

PORCJA

1 KAPS

VEGE KAPS
120
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Najbardziej zaawansowana formuła na rynku, czyli dokładnie to, 
czego potrzebuje zaawansowany zawodnik sportów wytrzymało-
ściowych.

 + przyspiesza regenerację
 + zwiększa odporność organizmu
 + bezpośrednio wpływa na wzrost masy 

mięśniowej

SPIS

Profil aminokwasowy 
dla BCAA 500 g

Jedna porcja (5 g) Na 100 g

L-Leucyna 2,50 g 50,0 g

L-Izoleucyna 1,25 g 25,0 g

L-Walina 1,25 g 25,0 g

L-LEUCYNA
+

L-IZOLEUCYNA 
+

L-WALINA

BCAA

PORCJI 
W OPAKOWANIU

GRAM

45

1500
3000
7000

10G

P R O Z D R O W O T N E

Nocna regeneracja powinna być priorytetem dla każdego. Nie tylko dla aktywnych fizycznie, 
pracujących umysłowo, ale również dla osób z problemami zdrowotnymi, obniżoną 

odpornością, narażonymi na spore dawki stresu czy po prostu niedosypiającymi. To właśnie 
w nocy organizm ulega wyciszeniu, praca układów jest regulowana, a mechanizm regeneracji 

psycho – fizycznej rusza na pełnych obrotach.
Często zdarza się jednak, że ilość i jakość snu, a co za tym idzie odnowa organizmu, 

pozostawiają wiele do życzenia. Zaburzać rytm dobowy może również praca zmianowa. To 
wszystko doprowadza do obniżenia stanu zdrowia, a także ograniczenia możliwości  

i rezultatów treningowych. Wówczas warto szukać pomocy w dobrej jakości suplementach.
Świetnym przykładem środka wspierającego najważniejszą, nocną regenerację jest połączenie cynku, 

magnezu i witaminy B6. Dla zmaksymalizowania efektów, w towarzystwie GABA, melatoniny  
i acetylowanej cysteiny, zapewnią spokojny, głęboki sen, a jednocześnie regulując pracę układów  

oraz kluczowych neuroprzekaźników. Zgodnie ze źródłami, wymienione składniki wspomagają  
wydzielanie regeneracyjnego testosteronu. Zadbaj o podstawy, a zobaczysz rezulaty!
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

60

LPESZY SEN

POPRAWIA
ODPORNOŚĆ

 + pomaga zachować odporność
 + posiada właściwości przeciwutleniające

Melatonina – hormon snu. Substancja wpływająca na zdrowy 
i spokojny sen, działając korzystnie na jego ilość, jakość oraz 
czas trwania. Wraz z wiekiem poziom melatoniny w organizmie 
zmniejsza się, dlatego warto uzupełniać jego poziom dla 
zachowania prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. 

NOCNA REGENERACJA   |   MELATONIN

MELATONIN

Składniki aktywne 1 kapsułka

Melatonina 5 mg

PORCJA

1 KAPS

VEGE KAPS
60
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30

 + podniesienie poziomu glutationu
 + niezbędny suplement nocny

Najmocniejszy i najbardziej kompleksowy suplement 
regeneracji nocnej. Stosowany przed snem zapewnia  
wzrost produkcji własnego testosteronu dzięki połączeniu  
Cynku, Magnezu i Witaminy B6, podniesienie produkcji  
hormonu wzrostu, bardzo głęboki i trwały sen, dzięki synergii 
składników: GABA + Melatonina.

NOCNA REGENERACJA   |   ZMB+GMC

ZMB+GMC

Składniki aktywne 3 kapsułki %RWS*

Cytrynian Magnezu i Tlenek Magnezu
w tym Magnez

1008 mg
503 mg

+
134

GABA 750 mg +

N-Acetyl L-Cysteiny 150 mg +

Cytrynian Cynku
w tym Cynk

32 mg
10 mg

+
100

Witamina E 39 mg 325

Witamina B6 10 mg 714

Melatonina 990 µg +

* RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.
+ - nie określono RWS

LPESZY SEN

AKTYWNYCH
SKŁADNIKÓW

7

PORCJA

3 KAPS

KAPS
90
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Odporność to nie tylko zmniejszenie ryzyka zachorowania czy infekcji, ale 
również możliwość skrócenia czasu choroby i złagodzenia jej przykrych 
skutków. Szczególnie, że styl życia, niewłaściwe nawyki żywieniowe,  
wysoka ekspozycja na stres czy choćby popularna żywność wysoko 
przetworzona nie sprzyjają ochronie organizmu.
Mówi się, że wszystko zaczyna się w jelitach i to właśnie tam znajduje 
się większość naszej odporności. Jest to w 100% prawdą, a więc 
pierwszym krokiem powinno być zadbanie o odpowiednią 
przepuszczalność bariery jelitowej i florę bakteryjną.  
Z pomocą spieszą probiotyki, colostrum lub laktoferyna  
oraz maślan sodu.
Odporność to również regulowanie i stymulacja czynności układu 
immunologicznego, więc szczególnie dobrym pomysłem może 
okazać się suplementacja ekstraktami grzybów medycznych, które 
wykazują dodatkowe właściwości adaptogenne. Poza tym nierzadko 
cieszą się silnym działaniem antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym, 
przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym. Odpowiedni 
dobór środków wraz z eliminacją czynników obniżających odporność, to gwarancja 
sukcesu i lepszej jakości życia!

P R O Z D R O W O T N E
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 + neutralizacja wolnych rodników tlenowych
 + korzystna regulacja poziomu cukru we krwi
 + intensyfikacja korzyści płynących z treningów

Jest to jeden z najskuteczniejszych antyoksydantów. Bierze 
czynny udział w procesie detoksykacji. Bardzo dobrze 
rozpuszcza się w wodzie i tłuszczach. Wykorzystywany jest  
w profilaktyce chorób układu krążenia i serca. Ma bezpośredni 
wpływ na ograniczenie zmęczenia oraz wzrost wytrzymałości 
treningowej.

ODPORNOŚĆ   |   ALA

ALA

Składniki aktywne  Jedna porcja 
(2 kapsułki) 

Kwas alfa-liponowy (ALA) 1 200 mg

PORCJA

2 KAPS

VEGE KAPS
60

USPRAWNIA 
PRACĘ SERCA
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 + przyspiesza regenerację
 + zwiększa odporność organizmu
 + bezpośrednio wpływa na wzrost masy 

mięśniowej

PORCJI 
W OPAKOWANIU

20/60

Naturalnie występujące białko posiadające bardzo 
silne działanie antybakteryjne oraz wspomagające 
układ odpornościowy. Wspiera układ immunologiczny 
jako przeciwutleniacz. Ma korzystny wpływ na skórę, 
włosy i paznokcie oraz stan mikroflory bakteryjnej jelit.

ODPORNOŚĆ   |   LACTOFERRIN

LACTOFERRIN

Składniki aktywne dla 60 kaps. 1 kapsułka

Laktoferyna 100 mg

Witamina C 40 mg

Składniki aktywne dla 20 saszetek 1 saszetka

Laktoferyna 100 mg

Witamina C Quali®-C  
(kwas L-askorbinowy)

40 mg

Inulina 860 mg

POPRAWIA
ODPORNOŚĆ

PORCJA

1 KAPS

1 SASZETKA

20 SASZETEK

60 KAPS
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 + buduje i podnosi odporność
 + wspiera mięśnie chrząstki i kości
 + przywraca witalność organizmu

ODPORNOŚĆ   |   COLOSTRUM

Najsilniejsze naturalne wzmocnienie odporności organizmu. 
Doskonale zmniejsza procesy zapalne oraz regeneruje tkankę 
mięśniową. Wspomaga i reguluje odporność organizmu oraz 
wzmacnia system immunologiczny.

COLOSTRUM

Składniki aktywne Jedna porcja  
(1 kapsułka)

2 kapsułki

Colostrum (siara bydlęca 40% IgG)
w tym Immunoglobuliny 

600 mg
240 mg

1200 mg
480 mg

PORCJA

1 KAPS

KAPS
90

POPRAWIA
ODPORNOŚĆ

PROFILAKTYKA 
STAWÓW
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ODPORNOŚĆ   |   PROBIOTIC PRO 24

30

 + wspomaga odbudowanie flory bakteryjnej jelit 
i wspiera procesy uszczelniania

 + ogranicza stany zapalne
 + reguluje pracę układu odpornościowego
 + polepsza wchłanianie składników 

odżywczych z pożywienia

Suplement probiotyczny zawierający 30 miliardów mikrokapsułkowanych 
organizmów probiotycznych z 24 różnych szczepów.

PROBIOTIC PRO 24

Składniki aktywne 1 kapsułka 
Lactobacillus acidophilus La-14 5,5 miliardów CFU 
Bifidobacterium lactis Bl-04  5,5 miliardów  CFU
Bifidobacterium lactis Bl-07 1 miliard  CFU
Lactobacillus acidophilus DDS1-25 1 miliard  CFU
Lactobacillus casei Lc-11 1 miliard  CFU
Lactobacillus paracasei Lpc-37  1 miliard  CFU
Lactobacillus plantarum Lp-115 1 miliard  CFU
Lactobacillus rhamnosus Lr-32 1 miliard  CFU
Lactobacillus salivarius Ls-33 1 miliard  CFU
Lactobacillus lacts Ll-23 1 miliard  CFU
Streptococcus thermophilus St-21   1 miliard  CFU
Lactobacillus gasseri Lg-36 1 miliard  CFU
Bifidobacterium infantis 1 miliard  CFU
Lactobacillus helveticus Rossel-52 1 miliard  CFU
Lactobacillus helveticus 1 miliard  CFU
Lactobacillus fermentum 1 miliard  CFU
Bifidobacterium animalis 1 miliard  CFU
Lactobacillus reuteri 1 miliard  CFU
Saccharomyces boulardii  0,5 miliarda CFU
Lactobacillus bulgaricus Lb-87 0,5 miliarda CFU
Lactobacillus brevis Lbr-35 0,5 miliarda CFU
Bifidobacterium bifidum Bb-06 0,5 miliarda CFU
Bifidobacterium breve Bb-03 0,5 miliarda CFU
Bifidobacterium longum 0,5 miliarda CFU
FOS 100 mg
Acacia fiber / Błonnik akacjowy 50 mg
CFU - Jednostka tworząca kolonię bakterii.

PORCJA

1 KAPS

VEGE KAPS
30

POPRAWIA
ODPORNOŚĆ
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 + zwiększa odporność organizmu
 + poprawia funkcje poznawcze

Skadniki Aktywne Jedna porcja  
(1 kapsułka)

Shilajit extract 20% / Shilajit Mumio ekstrakt 20%
(in which fulvic acids) / (w tym kwasy fulwowe)

400 mg
80 mg

Najwyższej jakości ekstrakt z Mumio mający na celu zwiększenie 
odporności całego organizmu. Źródło kwasów fulwowych, 
fosfolipidów, witamin oraz wielu innych materiałów. Wpływa 
korzystnie na kości i stawy, układ moczowy, pokarmowy  
i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Sprzyja koncentracji  
i procesom myślowym.

ODPORNOŚĆ   |   SHILAJIT MUMIO

SHILAJIT MUMIO

PORCJA

1 KAPS

VEGE KAPS
120

POPRAWIA
ODPORNOŚĆ

PROFILAKTYKA 
STAWÓW

POPRAWIA
PAMIĘĆ
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 + zapobiega przenikaniu toksyn przez 
barierę jelitową

 + poprawia wrażliwość insulinową
 + zwalcza stan zapalny
 + chroni układ nerwowy

Maślan sodu jest to doskonałe źródło kwasu masłowego, 
składnika energetycznego nabłonka przewodu pokarmowego. 
Wspomaga funkcjonowanie przewodu pokarmowego podczas 
takich zaburzeń jakimi są zespół jelita drażliwego (IBS), stany 
zapalne jelit czy zaparcia.

ODPORNOŚĆ   |   SODIUM BUTYRATE

SODIUM BUTYRATE

Składniki aktywne 1 kapsułka 2 kapsułki

Maślan sodu
w tym kwas masłowy

580 mg
175 mg

1160 mg
350 mg

IBS

PORCJA

2 KAPS

VEGE KAPS
100
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 + redukuje stany zapalne
 + chroni i regeneruje wątrobę
 + redukuje stres oksydacyjny

Pozycja obowiązkowa czyli Number One. To formuła stworzona 
po to, aby w skuteczny sposób chronić nasze organizmy. Produkt 
dostarcza Twojemu organizmowi tarczy ochronnej przed bezpośrednim 
zagrożeniem stanu zdrowia. Zadbasz dzięki temu o podstawy, które są 
niezbędne przy jakimkolwiek celu sportowym, jaki sobie wyznaczyłeś. 

ODPORNOŚĆ   |   NUMBER ONE

NUMBER ONE

Składniki aktywne Jedna porcja
(1 kapsułka)

RWS*

N-Acetyl-L-Cysteiny 200 mg +

Resveratrol 100 mg +

Sylimaron 100 mg +

Zielona herbata ekstrakt 100 mg +

Ekstrakt z korzenia kurkumy - 95%kurkuminoidów 100 mg +

Łuskiewnik różowy ekstrakt 50 mg +

Bromelina 50 mg +

Owoc żurawiny ekstrakt 50 mg +

Rozmaryn 50 mg +

Owoc bzu czarnego ekstrakt 20 mg +

ALA 15 mg +

Ginko Bilboa ekstrakt 15 mg +

Korzeń imbiru 15 mg +

Liście głogu ekstrakt 15 mg +

Vitamina E 15 mg 125%

Owoce borówki ekstrakt 10 mg +

*RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej. + - nie określono RWS

PORCJA

1 KAPS

KAPS
60

OCHRONA
WĄTROBY

POPRAWIA
ODPORNOŚĆ
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0,5G

300

Składniki aktywne Jedna porcja 
(0,5 g)

Dwie porcje 
(1 g)

Trzy porcje 
(1,5 g)

Ganoderma Lucidum Extract 10:1 / 
Ekstrakt 10:1 z Lakownicy Żółtawej 
w tym Polisacharydy (30%) /
including Polysaccharides (30%)

500 mg

150 mg

1000 mg

300 mg

1500 mg

450 mg

 + usprawnia funkcjonowanie układu odpornościowego
 + działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, ogranicza 

procesy starzenia komórek
 + poprawia pamięć i funkcję poznawcze

7NUTRITION Reishi Mushroom to odpowiedź na pytanie:  
jak mogę poprawić zdrowie? Multum składników aktywnych 
o działaniu prozdrowotnym i dobroczynnym wpływie między 
innymi na układ krążenia, cholesterol, układ nerwowy oraz 
odpornościowy. Wszystko to w jednym suplemencie!

REISHI MUSHROOM
ODPORNOŚĆ   |   REISHI MUSHROOM

150

POPRAWIA
ODPORNOŚĆ

USPRAWNIA 
PRACĘ SERCA

GRAM
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7NUTRITION Lion’s mane Mushroom to środek, dzięki któremu 
Twój mózg wkroczy na wyższy poziom, a motywacja poszybuje  
w górę. Udokumentowane korzyści zdrowotne, umysłowe  
i poprawa samopoczucia w jednym suplemencie!

ODPORNOŚĆ   |   LION’S MANE MUSHROOM

LION’S MANE MUSHROOM

 + poprawia pamięć / zdolności zapamiętywania 
oraz inne funkcje kognitywne

 + wpływa na jakość snu

Składniki aktywne Jedna porcja 
(0,5 g)

Dwie porcje 
(1 g)

Trzy porcje 
(1,5 g)

Hericium Erinaceus Extract 10:1 / 
Ekstrakt 10:1 z Soplówki Jeżowatej
w tym Polisacharydy (30%) /
including Polysaccharides (30%)

500 mg

150 mg

1000 mg

300 mg

1500 mg

450 mg

150

LPESZY SEN

POPRAWIA
PAMIĘĆ

GRAM
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Jeśli szukasz czegoś, co podniesie jakość Twojego życia,  
poprawi zdrowie i jednocześnie wpłynie na rezultaty sportowe,  
to 7NUTRITION Cordyceps Mushroom jest właśnie dla Ciebie.

ODPORNOŚĆ   |   CORDYCEPS MUSHROOM

CORDYCEPS MUSHROOM

Składniki aktywne Jedna porcja 
(0,5 g)

Dwie porcje 
(1 g)

Trzy porcje 
(1,5 g)

Cordyceps Sinensis Extract 10:1 / 
Ekstrakt 10:1 z Maczużnika Chińskiego
w tym Polisacharydy (30%) /
including Polysaccharides (30%)

500 mg

150 mg

1000 mg

300 mg

1500 mg

450 mg

0,5G

300

150

0,5G

300

150
 + zwiększa odporność na stres i łagodzi jego skutki
 + obniża zmęczenie fizyczne i umysłowe
 + ogranicza procesy starzenia

POPRAWIA
PAMIĘĆ

ENERGIA

GRAM
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 + niezwykle silne działanie antyoksydacyjne
 + zdolność do redukowania stanów zapalnych
 + pozytywnie wpływa na funkcje kognitywne 

i zapamiętywanie

7NUTRITION Chaga Mushroom to suplement, którego 
potrzebujesz, aby ciało i umysł funkcjonowały lepiej niż 
dotychczas! Czysty ekstrakt o działaniu, wspierającym 
odporność, pracę mózgu, wysiłek fizyczny i zdrowie  
– czego chcieć więcej?

ODPORNOŚĆ   |   CHAGA MUSHROOM

CHAGA MUSHROOM

Składniki aktywne Jedna porcja 
(0,5 g)

Dwie porcje 
(1 g)

Trzy porcje 
(1,5 g)

Inonotus Obliquus Extract 10:1 /  
Ekstrakt 10:1 z Błyskoporka Podkorowego
w tym Polisacharydy (30%) /
including Polysaccharides (30%)

500 mg

150 mg

1000 mg

300 mg

1500 mg

450 mg

0,5G

300

150

POPRAWIA
PAMIĘĆ

GRAM
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Witaminy i minerały są kluczowe dla organizmu aby prawidłowo funkcjonowł. Są istotne przy aktywności 
fizycznej, ale również podczas choroby lub w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania. W takich sytuacjach 
wykazujemy na nie zwiększone zapotrzebowanie. Poza tym należy mieć na względzie inne okoliczności, takie 
jak wiek, urazy i kontuzje, tryb życia, ekspozycję na stres czy nawet cykl menstruacyjny w przypadku kobiet. 
Sprostać potrzebom organizmu możemy np. dzięki kompleksom witaminowo – mineralnym.
Do ich zalet zalicza się przede wszystkim aktywny udział w procesach metabolicznych, wpływ na 
funkcjonowanie układów, pracę oraz kondycję narządów, działanie antyoksydacyjne, a także 
wspierające mózg i uzyskiwanie rezultatów sportowych.
Warto postawić także na pojedyncze lub kilkuskładnikowe suplementy. Każdy składnik posiada 
unikalne cechy i właściwości, które można wykorzystać do realizacji postawionych celów. 
Świetnym przykładem jest połączenie cynku, magnezu i witaminy B6, jeśli chcemy wspomagać 
odporność czy regenerację psycho – fizyczną. Z kolei witaminy D3 i K2 będą nieocenione dla 
kondycji zdrowotnej i sportowej – szczególnie, że sporo osób boryka się z ich niedostatkiem.

P R O Z D R O W O T N E
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WITAMINY I MINERAŁY   |   MULTISPORT

30

Kompleks witaminowo-mineralny wspomagający pokrycie dziennego 
zapotrzebowania na wszystkie niezbędne mikroskładniki polecane  
w szczególności dla sportowców wyczynowo uprawiających sporty  
i dla osób dorosłych aktywnych fizycznie.

 + wspiera układ odpornościowy
 + wpływa na prawidłowe 

funkcjonowanie i aktywność mózgu
 + korzystnie wpływa na pracę mięśni

MULTISPORT

MINERAL COMPLEX
Składniki aktywne 1 kapsułka
Cytrynian Magnezu 
  w tym Magnez

573 mg 
75 mg (20%*)

Potas (Cytrynian potasu) 25 mg (2%*)
Cynk (Cytrynian cynku) 7,5 mg (75%*)
Cytrynian Wapnia  
  w tym Wapń

109 mg 
25 mg (3%*)

Żelazo (Cytrynian żelaza) 7,5 mg (53%*)
Miedź (Cytrynian miedzi) 0,5 mg (50%*)
Mangan (Siarczan manganu) 1,5 mg (75%*)
Selen (L-selenometionina) 50 μg (91%*)
Chrom (Pikolinian chromu) 100 μg (250%*)
Jod (Jodek potasu) 75 μg (50%*)
Bor (Kwas borowy) 125 μg
Ekstrakt z pędów bambusa 
Bambusa arundinacea 

7,5 mg

*RWS = Referencyjna Wartość Spożycia dla 
osoby dorosłej

VITAMIN COMPLEX
Składniki aktywne 1 kapsułka
Witamina A (palmitynian retinolu) 1000 IU, 250 CWS 4 mg (500%*)
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 200 mg (250%*)
Witamina D3 (cholekalcyferol) 2000 IU 50 μg (1000%*)
Witamina E (octan DL-alfatokoferylu) 12 mg (100%*)
Witamina K2 (Menachinon Mk-7) 12,5 μg (17%*)
Witamina B1 (tiamina HCl) 40 mg (3636%*)
Witamina B2 (ryboflawina) 40 mg (2857%*)
Witamina B3 (amid kwasu nikotynowego) 25 mg (156%*)
Witamina B6 (fosforan-5-pirydoksalu; P5P) 18 mg (1286%*)
Witamina B9 Folian (Quatrefolic) 400 μg (200%*)
Witamina B12 (metylokobalamina) 500 μg (20000%*) 
Witamina B5 (D-pantotenian wapnia) 40 mg (667%*)
Kwas PABA (paraaminobenzoesowy) 40 mg
Inozytol 40 mg
Biotyna (D-biotyna) 100 μg (200%*)
Cholina (dwuwinian choliny) 100 mg
Ekstrakt z aksamitki wzniosłej (20% luteiny  
- 1,5 mg; 4% zeaksantyny - 0,3 mg) 

7,5 mg

Koenzym Q10 (Ubichinon) 10 mg
Ekstrakt z owocu dzikiej róży 4:1 (Rosa canina) 25 mg
Kwas alfa-liponowy ALA 10 mg
Ekstrakt z żeń-szenia koreańskiego  
(10% ginsenozydów - 2,5 mg) Panax ginseng 

25 mg

Ekstrakt z czarnego pieprzu (95% piperyny)  
Piper nigrum 

1 mg

*RWS = Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej

PORCJA

1 KAPS

VEGE KAPS
60

POPRAWIA
ODPORNOŚĆ

POPRAWIA
PAMIĘĆ
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

GRAM

1G

250 i 1000 gram farmaceutycznie czystej witaminy C. Produkt 
przeznaczony dla sportowców wszystkich dyscyplin oraz 
aktywnych osób mających zwiększone zapotrzebowanie na  
tę witaminę. 

WITAMINY I MINERAŁY   |   VITAMIN C PURE 

 + wzmocnienie układu odpornościowego
 + usprawnienie produkcji kolagenu

VITAMIN C PURE 

Składniki aktywne Jedna porcja (1 g)

Witmina C
(kwas L-Askorbinowy)

1000 mg (1250%*)
 

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

POPRAWIA
ODPORNOŚĆ

250/1000

250
1000
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PORCJI 
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 + wzmocnienie układu odpornościowego
 + usprawnienie produkcji kolagenu

VITAMIN C
1 000 mg farmaceutycznie czystej witaminy C w jednej 
kapsułce. Największe stężenie witaminy C w kapsułkach  
na rynku. Produkt przeznaczony dla sportowców wszystkich 
dyscyplin oraz aktywnych osób mających zwiększone 
zapotrzebowanie na tę witaminę. 

WITAMINY I MINERAŁY   |   VITAMIN C

Składniki aktywne Jedna porcja (1 kapsułka)

Witmina C
(kwas L-Askorbinowy)

1000 mg (1250%*)
 

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla  
osoby dorosłej.

POPRAWIA
ODPORNOŚĆ

90
PORCJA

1 KAPS

VEGE KAPS
90
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

 + zapewnia prawidłowe wchłanianie wapnia 
i fosforu

 + bierze udział w procesach rozwoju kości
 + wzmacnia układ odpornościowy

WITAMINY I MINERAŁY   |   VITAMIN D3 2 000

Witamina D3 w stężeniu 2 000 jednostek na kapsułkę.  
W kapsułkach olejowych zapewniających najlepszą 
wchłanialność. 

VITAMIN D3 2 000

Składniki aktywne Jedna porcja (1 kapsułka)

Witamina D3 (2000 j.m.) 50 µg (1000%*)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

PORCJA

1 KAPS

GEL KAPS

120/360

120
360

LEPSZA
ABSORPCJA

WITAMINA

D3
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

60

 + zapewnia prawidłowe wchłanianie wapnia 
i fosforu

 + bierze udział w procesach rozwoju kości
 + wzmacnia układ odpornościowy

WITAMINY I MINERAŁY   |   VITAMIN D3 10 000

Witamina D3 w stężeniu 10 000 jednostek na kapsułkę.  
W kapsułkach olejowych zapewniających najlepszą 
wchłanialność. 

VITAMIN D3 10 000

Składniki aktywne Jedna porcja (1 kapsułka)

Witamina D3 (10000 j.m.) 250 µg (5000%*)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

LEPSZA
ABSORPCJA

WITAMINA

D3

PORCJA

1 KAPS

GEL KAPS
60
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

 + zapewnia prawidłowe wchłanianie wapnia  
i fosforu

 + chroni przed chorobami serca, zapobiegając 
zwapnieniom tętnic

Suplement diety w postaci kapsułek o wysokiej zawartości 
witaminy D3 oraz witaminy K2 MK7. Witamina D3 zawarta  
w suplemencie pomaga we właściwym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego, w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, 
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Przyczynia się do 
utrzymania odpowiedniego poziomu wapnia we krwi. Witamina K 
przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi i pomaga  
w utrzymaniu zdrowych kości.

WITAMINY I MINERAŁY   |   VITAMIN D3 + K2 MK7

VITAMIN D3 + K2 MK7

Składniki aktywne Jedna porcja (1 kapsułka)

Witamina K2 MK7 50 µg (67%*)

Witamina D3 (2000 j.m.) 50 µg (1000%*)

Inulina 285 mg 

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

LEPSZA
ABSORPCJA

WITAMINA

D3

120
PORCJA

1 KAPS

VEGE KAPS
120

K2 MK7
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

120

 + zwiększa gęstość kości i wchłanianie wapnia
 + chroni przed chorobami serca, zapobiegając 

zwapnieniom tętnic
 + zmniejsza ryzyko chorób serca

WITAMINY I MINERAŁY   |   VITAMIN K2 MK7

K2 MK7 jest doskonale przyswajalny przez komórki jelit. 
Produkowany jest na bazie bakterii identycznych z tymi 
produkowanymi we florze jelitowej człowieka. Menachinon 7 
(MK7) jest najbardziej stabilną formą witaminy K2.

VITAMIN K2 MK7

Składniki aktywne 1 kapsułka

Witamina K2 MK7 100 mcg (133%*)

Inulina 240 mg

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla  
osoby dorosłej.

LEPSZA
ABSORPCJA

K2 MK7

PORCJA

1 KAPS

VEGE KAPS
120
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PORCJI 
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 + uzupełnienie diety w cynk
 + wzmocnienie odporności

WITAMINY I MINERAŁY   |   ZINC CITRATE

Produkt, który uzupełnia dietę w cynk. Cynk wspomaga działanie 
układu odpornościowego, przyspiesza regenerację komórek  
i reguluje gospodarkę hormonalną.

ZINC CITRATE

Składniki aktywne 1 kapsułka

Cytrynian Cynku
w tym Cynk

47 mg
15 mg (150%*)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

100
PORCJA

1 KAPS

VEGE KAPS
100

POPRAWIA
ODPORNOŚĆ
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Dieta ketogeniczna to jeden z popularniejszych i skuteczniejszych systemów żywieniowych 
w kontekście poprawy sylwetki oraz zdrowia. Z powodzeniem wykorzystuje się ją przy 
problemach z glikemią czy w ramach redukcji nadmiernie zmagazynowanej tkanki tłuszczowej.
Polega na dostarczaniu dużej ilości tłuszczów, umiarkowanej podaży białka oraz niskim spożyciu 
węglowodanów. Po przejściu tzw. fazy adaptacyjnej jesteśmy w stanie przestawić się z cukrowców 
na alternatywne źródło energii. Wchodzimy w stan ketozy, wykorzystujemy wytwarzane ciała 
ketonowe, wspierając zarówno ciało, jak i umysł. Do zalet możemy zaliczyć m.in. działanie 
przeciwzapalne diety, wspomagające pracę mózgu i procesów myślowych, wpływ na 
obniżenie poziomu tłuszczu zapasowego, a także poprawę wrażliwości insulinowej. 
Zmniejszeniu ulega również ryzyko wielu chorób o podłożu zapalnym.

Okres adaptacyjny może być sporym obciążeniem dla organizmu, a zatem istotne jest usprawnienie 
jego przebiegu i stworzenie optymalnych warunków do wejścia w stan ketozy. Z pomocą przychodzą 
suplementy pozwalające na szybsze osiągnięcie pożądanego stanu, a także zminimalizowanie 
możliwych, nieprzyjemnych skutków. Świetnym przykładem środków tego rodzaju są ketony BHB  
czy olej MCT, które często stanowią kluczowy element suplementacji podczas diety ketogenicznej.

P R O Z D R O W O T N E
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

PRODUKTY KETO   |   KETO BHB

12G

30

 + wsparcie diety ketogenicznej
 + długotrwały zastrzyk energii

Produkt zawierający mieszankę soli mineralnych  
beta-hydroksymaślanu. Wspiera dietę ketogeniczną  
i dodaje długotrwałej energii. 

KETO BHB

Składniki aktywne Jedna porcja 
(3/4 miarki -12 g)

Miks soli kwasu beta-hydroksymasłowego 
(CaNaK):
  Betahydroksymaślan wapnia (Ca-BHB)
  Betahydroksymaślan potasu (K-BHB)  
  Betahydroksymaślan sodu (Na-BHB)

10500 mg

6000 mg
3000 mg
1500 mg

Cytrynian Magnezu 200 mg

Acetyl L-Karnityny 200 mg

Witamina C (kwas L-askorbinowy) 120 mg (150%*)

Miks minerałów  
(z soli kwasu beta-hydroksymasłowego):
  Wapń
  Potas
  Sód

 

966 mg (121%*)
830 mg (42%*)

277 mg (11,5%*)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

ENERGIA

GRAM
360
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PORCJI 
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PRODUKTY KETO   |   MCT OIL

26

14G

100% 
NATURAL

 + doskonałe źródło energii
 + wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej
 + przyspiesza metabolizm

Olej MCT składa się w 100% ze średniołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych i dostarcza dwa razy więcej energii niż węglowodany 
i białka. Jest bardzo łatwo wchłaniany przez organizm i szybko 
metabolizowany. Regularne stosowanie go w diecie prowadzi 
do poprawy sprawności fizycznej i koncentracji, a także pomaga 
budować mięśnie bez gromadzenia się jako tłuszcz.

MCT OIL

Wartość odżywcza Jedna porcja (14 g) Na 100 g

Energia 527 kJ / 126 kcal 3765 kJ / 900 kcal

Tłuszcze
Nasycone

14 g
13 g

100 g
93 g

Węglowodany
Cukry

0 g
0 g

0 g
0 g

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Kwas C6 0,3 g 2 g

Kwas C8 7,7-9,1 g 55-65 g

Kwas C10 4,9-6,3 g 35-45 g

Kwas C12 0,4 g 3 g

Kwas C14 0,14 g 1 g

ENERGIA

ML
400
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

56

 + idealny do spożywania na zimno, 
smażenia i gotowania

 + źródło witamin i minerałów 
 + doskonały zamiennik masła 

Najbardziej wartościowy jest olej kokosowy tłoczony na zimno, 
nierafinowany. Ma przyjemny zapach i delikatny posmak 
kokosowy. Nasycone kwasy tłuszczowe stanowią aż 90% 
zawartości tego oleju. Dzięki średniołańcuchowej budowie nie 
są one odkładane w postaci tłuszczu, lecz przekształcane w 
energię, która przyspiesza metabolizm. Reszta składników to 
zdrowe kwasy tłuszczowe jedno- i wielonienasycone, witaminy E, 
B, C, minerały (wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk) 
oraz kwas laurynowy. 

PRODUKTY KETO   |   COCONUT OIL

COCONUT OIL

Wartość odżywcza Porcja (15 g) w 100 g %RWS* w porcji

Wartość 
energetyczna

541 kJ / 129 kcal 3609 kJ / 862 kcal 6,5%

Tłuszcz 
w tym nasycone

15 g
13,8 g

100 g
91,8 g

21,4%
69%

Węglowodany
w tym cukry

0 g
0 g

0 g
0 g

0%
0%

Białko 0 g 0 g 0%

Sól 0 g 0 g 0%

 * RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

ML
900

15G

100% 
NATURAL

[95]



Zamówienia hurtowe: +48 790 760 716    |    hurt@7-nutrition.com

MCT OIL

23%

 + wsparcie i urozmaicenie diety, a także 
uzupełnienie jej ewentualnych braków

Składniki Keto-Chocolate są dobrane w taki sposób,  
aby tworzyć dopełniającą się kompozycję i stanowić 
wsparcie diety, jednocześnie pozwalające na chwilę, 
słodkiego zapomnienia… Wystarczy dać się ponieść 
smakowi belgijskiej czekolady (aż 83% kakao), wciąż 
ciesząc się efektami diety.

PRODUKTY KETO   |   KETO BELGIAN DARK CHOCOLATE

KETO BELGIAN DARK CHOCOLATE

65

Wartość odżywcza w 65 g w 100 g %RWS*

Wartość energetyczna 1621 kJ /  
394 kcal

2162 kJ /  
525 kcal

26%

Tłuszcz 
w tym nasycone

32 g
21 g

43 g
28 g

62%
138%

Węglowodany
w tym cukry
w tym alkohole 
wielowodorotlenowe (poliole)

12 g
1,5 g
6,3 g

16 g
2 g

8,4 g

6%
2%

-

Błonnik 20 g 27 g 107%

Białko 3,7 g 4,9 g 10%

Sól 0 g 0 g 0%

 * RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

ZDROWA
ŻYWNOŚĆ

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć

COCOA

83,8%

GRAM
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Zdrowa żywność to świetna opcja dla osób, które chcą o siebie zadbać pod 
różnymi kątami, a zatem przejmują się tym, co jedzą, chcą wspomóc swoje 
działania w dążeniu do celu, a dodatkowo urozmaicić dotychczasową dietę.
W ofercie znajdziecie smaczne, wartościowe, zdrowe i bogato odżywcze przekąski, które 
skutecznie zapobiegną narastającej monotonii. Jednocześnie uzupełnią braki w diecie  
i zapewnią stosowne wsparcie podczas pracy nad sylwetką i kondycją zdrowotną.
Poza klasycznymi produktami, jak masła orzechowe i zdrowe oleje, dysponujemy też 
niecodziennymi przekąskami, dedykowanymi różnorodnym celom żywieniowo 
– treningowym, takimi jak białkowe czekolady (również w wersji dla osób przebywających 
na diecie ketogenicznej). A jeśli nie możesz zerwać ze szkodliwym białym cukrem, to 
polecamy zdrowsze, nie mniej słodkie, alternatywy – ksylitol oraz erytrytol!

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć

[97]
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GRAM

 + przekąska jest bogata w proteiny WPC
 + szybkie źródło energii

ZDROWA ŻYWNOŚĆ   |   PROTEIN CHOCOLATE ITALIAN PIZZA

Czekolada białkowa o smaku włoskiej pizzy? Brzmi mało realnie, 
ale… O ile zwykła pizza czy czekolada niekoniecznie znajdą 
miejsce w naszej rozpisce żywieniowej, o tyle 7NUTRITION 
Protein Chocolate się sprawdzi. 

PROTEIN CHOCOLATE ITALIAN PIZZA

Wartość odżywcza w 65 g w 100 g %RWS*

Wartość energetyczna 1287 kJ /  
307 kcal

1980 kJ /  
437 kcal

24%

Tłuszcz 
w tym nasycone

13 g
9,75 g

25 g
15 g

35%
76%

Węglowodany
w tym cukry
w tym alkohole 
wielowodorotlenowe (poliole)

24 g
4,48 g

16,25 g

37 g
6,9 g
25 g

14%
8%

-

Błonnik 0,11 g 0,17 g 1%

Białko 13 g 25 g 51%

Sól 0,36 g 0,56 g 10%

 * RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

65

ZDROWA
ŻYWNOŚĆ

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć

PROTEIN

25%

SUGAR

0%
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 + optymalnie dobrane proporcje białek, 
węglowodanów i tłuszczów

 + wsparcie dla procesów 
regeneracyjnych i anabolicznych

Mleczna czekolada od 7NUTRITION to prawdziwa gratka dla 
osób pracujących nad sylwetką, które od czasu do czasu 
potrzebują chwili słodkiego zapomnienia… Ponadprzeciętny 
smak, urozmaicenie, jakiego potrzebujesz i składniki sprzyjające 
rozwojowi muskulatury w jednym.

POLISH MILK CHOCOLATE

Wartość odżywcza w 65 g w 100 g %RWS*

Wartość energetyczna 1355 kJ /  
324 kcal

2085 kJ /  
499 kcal

25%

Tłuszcz 
w tym nasycone

18,2 g
0,17 g

28 g
17 g

40%
85%

Węglowodany
w tym cukry
w tym alkohole 
wielowodorotlenowe (poliole)

24 g
4,3 g
20 g

37 g
6,7 g
31 g

14%
7,5%

-

Błonnik 1 g 1,5 g 6%

Białko 16 g 24 g 48,5%

Sól 0,14 g 0,23 g 4%

 * RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

65

ZDROWA
ŻYWNOŚĆ

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć

PROTEIN

24%

SUGAR

0%

GRAM
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7NUTRITION Protein Chocolate to wsparcie i uzupełnienie diety, jakiego 
potrzebujesz podczas pracy nad sylwetką i/lub podnoszeniem możliwości 
wysiłkowych. W tabliczce smacznej, białej czekolady z dodatkiem malin 
zamknięto odpowiednio dobrane, naturalne węglowodany, stanowiące 
źródło energii niezbędnej do działania, a także dobrej jakości składniki 
budulcowe, których potrzebują mięśnie.

PROTEIN WHITE CHOCOLATE 

Wartość odżywcza w 65 g w 100 g %RWS*

Wartość energetyczna 1281 kJ /  
306 kcal

1971 kJ /  
471 kcal

23%

Tłuszcz 
w tym nasycone

13 g
9,75 g

25 g
15 g

35%
75%

Węglowodany
w tym cukry
w tym alkohole 
wielowodorotlenowe (poliole)

22 g
5,33 g

16,25 g

34 g
8,2 g
25 g

13%
9%

-

Błonnik 2,08 g 3,2 g 13%

Białko 16,09 g 26 g 53%

Sól 0,14 g 0,22 g 4%

 * RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

 + przekąska jest bogata w proteiny WPC
 + szybkie źródło energii

65

ZDROWA
ŻYWNOŚĆ

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć

GRAM

PROTEIN

26%

SUGAR

0%
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PORCJI 
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GRAM

18,5G
 + nie zawiera oleju palmowego
 + bez dodatku soli
 + bez dodatku cukru

Doskonały smak, idealne wartości odżywcze. Naturalnie 
zmielone migdały bez jakichkolwiek dodatków. Krem orzechowy 
7Nutrition Almond Butter Natural stanowi doskonałe źródło 
pełnowartościowych tłuszczów oraz białka. Bez jakichkolwiek 
szkodliwych dodatków. Od teraz możesz cieszyć się wspaniałym 
smakiem drobno zmielonych migdałów jednocześnie 
dostarczając organizmowi cennych składników odżywczych.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ   |   KREM MIGDAŁOWY

KREM MIGDAŁOWY

Wartość odżywcza Porcja (18,5 g) w 100 g %RWS*
w porcji

Wartość 
energetyczna

481 kJ / 
116 kcal

2604 kJ /  
628 kcal

6%

Tłuszcz 
w tym nasycone

9,6 g
0,7 g

52 g
3,8 g

14%
4%

Węglowodany
w tym cukry

3,5 g
0,9 g

19 g
4,6 g

1%
1%

Białko 3,9 g 21 g 8%

Sól 0,12 g 0,66 g 2%

 * RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

WERSJA
SMOOTH

27/54

500
1000

ZDROWA
ŻYWNOŚĆ

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

GRAM

 + nie zawiera oleju palmowego
 + bez dodatku soli
 + bez dodatku cukru

Doskonały smak, idealne wartości odżywcze. Naturalnie zmielone 
orzechy nerkowca bez jakichkolwiek dodatków. Krem orzechowy 
7Nutrition Cashew Butter Natural stanowi doskonałe źródło 
pełnowartościowych tłuszczów oraz białka. Bez jakichkolwiek 
szkodliwych dodatków. Od teraz możesz cieszyć się wspaniałym 
smakiem drobno zmielonych orzechów nerkowca jednocześnie 
dostarczając organizmowi cennych składników odżywczych.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ   |   KREM Z NERKOWCÓW

KREM Z NERKOWCÓW

Wartość odżywcza Porcja (18,5 g) w 100 g %RWS*
w porcji

Wartość 
energetyczna

466 kJ /  
112 kcal

2527 kJ /  
609 kcal

6%

Tłuszcz 
w tym nasycone

8,7 g
1 g

47 g
8,5 g

12%
8,9%

Węglowodany
w tym cukry

5,6 g
0,9 g

30 g
5 g

2%
1%

Białko 3 g 16 g 6%

Sól 0,13 g 0,7 g 2%

 * RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

18,5G

27/54

500
1000

WERSJA
SMOOTH

ZDROWA
ŻYWNOŚĆ

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

GRAM

Doskonały smak, idealne wartości odżywcze. Naturalnie zmielone 
orzechy ziemne bez jakichkolwiek dodatków. Krem orzechowey 
7Nutrition Peanut Butter Natural stanowi doskonałe źródło 
pełnowartościowych tłuszczów oraz białka. Bez jakichkolwiek 
szkodliwych dodatków. Od teraz możesz cieszyć się wspaniałym 
smakiem drobno zmielonych orzechów jednocześnie dostarczając 
organizmowi cennych składników odżywczych.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ   |   KREM Z ORZECHÓW ZIEMNYCH

KREM Z ORZECHÓW ZIEMNYCH

Wartość odżywcza Porcja (25 g) w 100 g %RWS*
w porcji

Wartość 
energetyczna

632 kJ /  
152 kcal

2527 kJ /  
609 kcal

8%

Tłuszcz 
w tym nasycone

12 g
1,7 g

49 g
6,8 g

17%
9%

Węglowodany
w tym cukry

4 g
1 g

16 g
4 g

2%
1%

Białko 6,5 g 26 g 13%

Sól 0,01 g 0,05 g 0%

 * RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

 + nie zawiera oleju palmowego
 + bez dodatku soli
 + bez dodatku cukru

WERSJA
CRUNCHY I SMOOTH

25G

20/40

500
1000

ZDROWA
ŻYWNOŚĆ

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć
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PORCJI 
W OPAKOWANIU

54

18,5G

Doskonały smak, idealne wartości odżywcze. Naturalnie 
zmielone ziarna słonecznika bez jakichkolwiek dodatków. 
Krem słonecznikowy 7Nutrition SUNFLOWER BUTTER Natural, 
stanowi doskonałe źródło pełnowartościowych tłuszczów oraz 
białka. Bez jakichkolwiek szkodliwych dodatków. Od teraz 
możesz cieszyć się wspaniałym smakiem drobno zmielonych 
ziaren słonecznika jednocześnie dostarczając organizmowi 
cennych składników odżywczych.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ   |   KREM SŁONECZNIKOWY

KREM SŁONECZNIKOWY

 + nie zawiera oleju palmowego
 + bez dodatku soli
 + bez dodatku cukru

Wartość odżywcza Porcja (18,5 g) w 100 g %RWS*
w porcji

Wartość 
energetyczna

453 kJ /  
109 kcal

2450 kJ / 
589 kcal

5,4%

Tłuszcz 
w tym nasycone

8 g
0,8 g

43,7 g
4,4 g

11,4%
4%

Węglowodany
w tym cukry

4,5 g
0,3 g

24,6 g
1,7 g

1,7%
0,3%

Białko 4,5 g 24,4 g 9%

Sól 0 g 0,01 g 0%

 * RWS - Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.

1000

WERSJA
SMOOTH

ZDROWA
ŻYWNOŚĆ

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć

GRAM
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Doskonały smak, idealne wartości odżywcze. Naturalnie 
zmielone nasiona bez jakichkolwiek dodatków. Krem z dyni 
7Nutrition stanowi doskonałe źródło pełnowartościowych 
tłuszczów oraz białka. Bez jakichkolwiek szkodliwych dodatków. 
Od teraz możesz cieszyć się wspaniałym smakiem drobno 
zmielonych nasion jednocześnie dostarczając organizmowi 
cennych składników odżywczych.

KREMY

 + nie zawiera oleju palmowego
 + bez dodatku soli
 + bez dodatku cukru

ZDROWA
ŻYWNOŚĆ

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć

Wartość odżywcza Krem 
z nerkowców

w 100 g

Krem z nasion
 konopi
w 100 g

Krem z orzechów 
laskowych

w 100 g

Wartość energetyczna 2527 kJ /  609 kcal 2182 kJ / 529 kcal 2527 kJ /  609 kcal

Tłuszcz 
w tym nasycone

47,0 g
8,5 g

52,0 g
5,2 g

47,0 g
8,5 g

Węglowodany
w tym cukry

30,0 g
5,0 g

5,4 g
2,8 g

30,0 g
5,0 g

Błonnik 0 g 0 g 0 g

Białko 16,0 g 9,8 g 16,0 g

Sól 0,7 g 0,0 g 0,7 g

Wartość odżywcza Krem 
migdałowy

w 100 g

Krem 
pistacjowy

w 100 g

Krem 
z pestek dyni

w 100 g

Krem 
sezamowy

w 100 g

Wartość energetyczna 2604 kJ / 628 kcal 2568 kJ / 619 kcal 2417 kJ / 582 kcal 2781 kJ /  672 kcal

Tłuszcz 
w tym nasycone

52,0 g
3,8 g

48,5 g
6,05 g

45,8 g
8,5 g

59,9 g
6,6 g

Węglowodany
w tym cukry

19,0 g
4,6 g

25,0 g
5,7 g

18,0 g
1,1 g

10,0 g
0,2 g

Błonnik 0 g 0 g 0 g 0 g

Białko 21,0 g 20,5 g 24,5 g 23,2 g

Sól 0,66 g 0,02 g 0,05 g 0,03 g

200

PROTEIN

25%

SUGAR 
&SALT
0%

100% 
NATURAL

GRAM
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NIEFILTROWANE

TOCZONE 
NA ZIMNO

 + niefiltrowane
 + nieoczyszczone

ZDROWA ŻYWNOŚĆ   |   OLEJE

Doskonały smak i idealne wartości 
odżywcze. Tłoczone na zimno 
z wyselekcjonowanych nasion.

OLEJE

Wartość 
odżywcza

Olej z wiesiołka
w 100 g

Olej konopny
w 100 g

Wartość
energetyczna

3709 kJ  / 
886 kcal

3700 kJ /
900 kcal

Tłuszcz 
w tym nasycone

100 g
8,5 g

100 g
10 g

Węglowodany
w tym cukry

0 g
0 g

0 g
0 g

Białko 0 g 0 g

Wartość 
odżywcza

Olej z czarnuszki
w 100 g

Olej z ostropestu
w 100 g

Olej z pestek 
dyni

w 100 g

Wartość
energetyczna

3429 kJ  /
819 kcal

3705 kJ /
885 kcal

3700 kJ /
900 kcal

Tłuszcz 
w tym nasycone

91 g
11,5 g

100 g
20 g

100 g
9,6 g

Węglowodany
w tym cukry

0 g
0 g

0 g
0 g

0 g
0 g

Białko 0 g 0 g 0 g

ZDROWA
ŻYWNOŚĆ

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć

100% 
NATURAL
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GRAM

 + zdrowa alternatywa dla cukru
 + polecany przede wszystkim cukrzykom  

i osobom zmagającym się z nadwagą  
i otyłością

Ksylitol to naturalny słodzik, który stanowi zdrową alternatywę 
dla cukru. W przeciwieństwie do niego ksylitol zawiera aż o 40% 
mniej kalorii i posiada zdecydowanie niższy indeks glikemiczny. 
Ksylitol jest idealny do wszelkiego rodzaju ciast i przetworów 
owocowych, ponieważ jest odporny na działanie wysokich 
temperatur i nie traci swoich naturalnych właściwości.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ   |   XYLITOL

XYLITOL

1000

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna 1007 kJ / 
242 kcal

Tłuszcz 
w tym nasycone

 0 g
0 g

Węglowodany
w tym cukry

100 g
0,2 g

Białko 0 g

Sól 0 g

ZDROWA
ŻYWNOŚĆ

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć

100% 
NATURAL

GRAM
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GRAM

 + zdrowa alternatywa dla cukru

Erytrytol jest dobry na odchudzanie, gdyż praktycznie 
nie zawiera kalorii, przy czym jest prawie tak samo 
słodki jak zwykły cukier. Zastosowanie: doskonale 
nadaje się do gotowania, pieczenia oraz słodzenia.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ   |   ERYTHRITOL

ERYTHRITOL

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna 0 kJ / 0 kcal

Tłuszcz 
w tym nasycone

 0 g
0 g

Węglowodany
w tym cukry

100 g
0 g

Białko 0 g

Sól 0 g

1000

ZDROWA
ŻYWNOŚĆ

Z D R O W A  Ż Y W N O Ś Ć

100% 
NATURAL
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A K C E S O R I A  T R E N I N G O W E

Akcesoria treningowe to wszelkie gadżety, które powinna posiadać każda 
osoba aktywna fizycznie. Nie są niezbędne, aczkolwiek skutecznie ułatwiają 
„życie”, czyniąc przygotowania do treningu znacznie przyjemniejszymi. Idealnym 
przykładem jest shaker, czyli podstawa, dzięki której przygotujesz swoją ulubioną 
odżywkę białkową, gainer czy aminokwasy.

Jeśli już chodzić na siłownię i integrować się ze społecznością ćwiczących, to 
w wygodnych, wykonanych z wysokiej jakości materiału – nie mniej stylowych 
– ubraniach sportowych. W swojej ofercie posiadamy koszulki termiczne oraz 
tank topy, które dzięki solidnemu wykonaniu śmiało można nazwać połączeniem 
wygody i funkcjonalności.
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CZARNY

 + lekki i trwały
 + wykonany z nietoksycznych materiałów
 + posiada podziałkę do odmierzania płynów 

Trwały, lekki i wygodny, wyposażony w sitko ułatwiające 
mieszanie odżywek. Ten prosty w użyciu shaker 
zapewni Ci komfort łatwego przygotowania Twojej 
odżywki w każdym miejscu i czasie. Idealnie nadaje  
się do mieszania wszelkiego rodzaju odżywek 
białkowych, izotonicznych i gainerów. Bardzo łatwo 
utrzymać go w czystości, dzięki czemu na długo 
zachowuje wszystkie wymagania higieny.

AKCESORIA TRENINGOWE   |   SHAKER 700 ML

SHAKER 700 ML

700

BIAŁY

ML
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Najbardziej zaawansowana formuła na rynku, czyli dokładnie to, 
czego potrzebuje zaawansowany zawodnik sportów wytrzymało-
ściowych.

 + przyspiesza regenerację
 + zwiększa odporność organizmu
 + bezpośrednio wpływa na wzrost masy 

mięśniowej

SPIS

Profil aminokwasowy 
dla BCAA 500 g

Jedna porcja (5 g) Na 100 g

L-Leucyna 2,50 g 50,0 g

L-Izoleucyna 1,25 g 25,0 g

L-Walina 1,25 g 25,0 g

L-LEUCYNA
+

L-IZOLEUCYNA 
+

L-WALINA

BCAA

PORCJI 
W OPAKOWANIU

GRAM

45

1500
3000
7000

10G
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