LSK
A PO

a
n
j
y
c
ren

AN

IER
M
E
R
P

u

k
n
o
k
Bez

U!

!
ć
ś
o
jak

NK
Y
R
IM

Czy
wiesz, że
pomaga w ut białko
rzymaniu mas
y
mięśniowej?
N
już katować się ie musisz
specjalnymi
i drogimi diet
ami!

SKONCENTR

NA
MOC BIAOŁWKAA
!
„Ż
ycie jest form
ą
białka” – spra istnienia
wdź jak
prawdziwe są
to
słowa!

FITSHAPE WEI-EIWIT
– PROTEINOWY MISTRZ

Białka ulegają w organizmie
ciągłej wymianie, nie są
magazynowane jak np.
tłuszcz. Wiedzą o tym
wszyscy profesjonalnie
uprawiający sport. Dlatego
tak ważnym jest dostarczanie
pełnowartościowego białka
organizmowi.

Wei-Eiwit zawiera specjalną kombinację
wysokiej jakości szybko przyswajalnych
białek serwatkowych oraz witamin i jest to
naturalny wybór wielu sportowców. Fitshape
Wei-Eiwit wybierany jest i sprawdzony został
przez zawodowców. To produkt najwyższej
jakości, czego potwierdzeniem jest certyfikat
centrum antydopingowego przy Deutsche
Sporthochschule w Kolonii, akredytowanego
przez WADA (World Anti-Doping Agency).

DLACZEGO WEI-EIWIT?
Fitshape Wei-Eiwit to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego zaspokajający zapotrzebowanie organizmu przy
intensywnym wysiłku fizycznym.
Wei-eiwit zawiera specjalną kombinację
wysokiej jakości szybko przyswajalnych białek
serwatkowych i witamin. Skład preparatu został
dopasowany specjalnie do potrzeb wszystkich
uprawiających sporty siłowe i wytrzymałościowe, chcących zbudować i utrzymać
masę mięśniową.
W produkcji Fitshape Wei-Eiwit wykorzystuje
się technologię ultrafiltracji typu Cross Flow
(ultrafiltracja w przepływie krzyżowym), co jest
szczególnie istotne w zapobieganiu denaturacji
białek. W trakcie produkcji, białka schładza się
do temperatury 10-11°C, tak aby zachować
ich aktywność biologiczną.
Dzięki temu zostają zachowane globuliny
i albuminy białka, które mają szczególne
znaczenie dla procesu wzrostu
i utrzymania masy mięśniowej.

DLA KOGO WEI-EIWIT?

Dieta wysokobiałkowa jest jedną z najbardziej
skutecznych, a Fitshape Wei-Eiwit to
skoncentrowana dawka białka, zapewniająca
pokrycie dużego zapotrzebowania na
białko organizmu, stosownie do uprawianej
dyscypliny sportowej.
Jeżeli uprawiasz jakąkolwiek aktywność sportową, to warto sięgnąć po Fitshape Wei-Eiwit.
To najszybciej wchłaniane białko serwatkowe,
to proteinowy zastrzyk. Nieważne, czy chodzisz
na siłownię, uprawiasz aerobik, jeździsz na rowerze, pływasz, czy biegasz, zawsze warto sięgnąć po czyste białko Fitshape Wei-Eiwit. Nie
masz czasu przygotowywać posiłków bogatych
w białko? Sięgnij po pożywny białkowy koktajl.
Białko to podstawowy budulec naszego ciała,
zadbaj o nie wybierając Fitshape Wei-Eiwit.

DOSTĘPNE SMAKI
waniliowy, truskawkowy, bananowy,
czekoladowy

ZAWARTOŚĆ W PORCJI DZIENNEJ WEI-EIWIT – ZALECANA PORCJA
DO SPOŻYCIA NIEZBĘDNA
W jednej Jednostka
% ZDS*
porcji dziennej
DLA UZYSKANIA KORZYSTNEGO
produktu
DZIAŁANIA
(100 g)
Wartość energetyczna
Tłuszcz

1-3 napojów dziennie (zalecane: 1 napój po treningu, 1 napój
na godzinę przed snem i/lub 1 napój pomiędzy posiłkami).

1653/389 kJ/kcal
4,4 g

w tym kwasy nasycone

2,8 g

Węglowodany

17,3 g

w tym cukry

16,4 g

Białko

70,1 g

Sól

0,59 g

SPOSÓB UŻYCIA

Witaminy:
Witamina C

26 mg

32,50

Niacyna

5,3 mg

33,12

Kwas pantotenowy

3 mg

50

Witamina B2

0,92 mg

65,71

Witamina B6

0,46 mg

32,85

Witamina B1

0,55 mg

50

Kwas foliowy

66 μg

33

Biotyna

25 μg

50

Witamina B12
Witamina E

1,65 μg
4 mg

66
33,33

Składniki mineralne:
Wapń

360 mg

45

* % ZDS – % zalecanego dziennego spożycia
Skład dotyczy smaków: waniliowego, truskawkowego i bananowego.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety i zdrowego stylu życia.
Należy pamiętać, że dla osiągnięcia korzystnych rezultatów,
preparat powinien być spożywany w ramach zróżnicowanego
i zrównoważonego sposobu żywienia oraz zdrowego trybu życia.
Przechowywać w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Przygotowanie 1 porcji napoju: 4 miarki (ok. 33 g) proszku
Fitshape Wei-Eiwit rozpuścić w 300-350 ml mleka lub wody,
dobrze wymieszać. Nie należy przekraczać zalecanej porcji
do spożycia w ciągu dnia.

SKŁADNIKI
Koncentrat białka serwatkowego 80 (zawiera laktozę), koncentrat
białka serwatkowego 60 (zawiera laktozę) uzyskane w procesie
ultrafiltracji typu Cross Flow, izolat białka serwatkowego uzyskany
w procesie ultrafiltracji typu Cross Flow (z dipeptydami, tripeptydami, oligopeptydami i polipeptydami - zawiera laktozę),
aromat, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), witaminy (kwas askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu
nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas foliowy, biotyna),
substancje słodzące (cyklaminian sodu, sacharyna).

Czy wiesz, że... na 16 milionów Holendrów aż ponad 4 miliony osób
jest zapisanych do klubów sportowych i jest na co dzień aktywnych fizycznie?

FITSHAPE TO NAJWIĘKSZY HOLENDERSKI PRODUCENT
WYSOKIEJ JAKOŚCI SUPLEMENTÓW DIETY DLA SPORTOWCÓW
ZAWODOWYCH ORAZ OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIE.
Twórcą Fitshape jest Tshen La Ling – kiedyś wybitny
piłkarz holenderski, a dziś właściciel jednej z europejskich drużyn piłkarskich i twórca indywidualnych programów dietetycznych dla sportowców z pierwszych
stron gazet. To jeden z pionierów profesjonalnej suplementacji sportowców. Jako piłkarz, który przez wiele lat
aktywnie uprawiał tę dyscyplinę sportu, wie doskonale
na jakie obciążenia narażony jest organizm sportowca. Jego celem było stworzenie skutecznych odżywek
i suplementów, które bezpiecznie będą wspomagać organizm podczas wysiłku i regeneracji.
Holendrzy to potęga sportowa – wystarczy wspomnieć
sukcesy piłkarskiej drużyny narodowej, olimpijskie zło-

ta w hokeju na trawie, kilkanaście złotych medali olimpijskich w łyżwiarstwie szybkim, czy światowe sukcesy
w sportach walki, w tym K-1.

Rafael van der Vaart

– wielka gwiazda holenderskiej drużyny piłkarskiej oraz
były pomocnik Realu Madryt,
Ajaxu Amsterdam, a dziś Hamburgera SV, tak mówi o odżywkach Fitshape, które stosuje regularnie: „Korzystam
z produktów Fitshape, które
pomagają mi w regeneracji po bardzo dużym wysiłku.”

SPRAWDŹ TAKŻE INNE PRODUKTY FITSHAPE, M.IN.:

POWER
& HERSTEL

Moc białka.

Dla wszystkich
prowadzących
aktywny tryb życia.

Najlepsze
wsparcie organizmu
w budowaniu
sportowej sylwetki.

1200 g

750 g

Więcej energii.

EIWIT 85i

MAXIMUM
ENERGY BOOST

Impuls energetyczny.

CREATINE
MONOHYDRAAT

Kreatyna w czystej postaci.

MEGA MASSA
16000i

Dla wszystkich
potrzebujących
dodatkowej siły.

Dla osób
wykonujących intensywne
ćwiczenia fizyczne.

Polecany osobom
uprawiającym sporty
wytrzymałościowe.

1250 g

500 g

1200/2500 g

GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

FITSHAPE POLSKA Sp. z o.o., ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa

www.fitshape.pl

Więcej mięśni.

