
Italská sportovní výživa s garancí kvality a bezpečnosti

Italská značka EthicSport® je předním světovým výrobcem sportovní výživy prvotřídní kvality. Produkty Ethicsport byly vědecky vyvinuty experty v obla-
sti sportovní fyziologie, výživy a biochemie za účelem splnění specifických požadavků sportovní doplňkové výživy pro optimalizaci výkonu sportovců. 
EthicSport vytváří sérii přírodních a vysoce vyvinutých produktů nejvyšší kvality, aby zaručil sportovcům maximální výkon během tréninků nebo závodů. 
Většina našich výrobků jsou certifikovány bez lepku, bez laktózy a jsou vhodné také pro vegany i vegetariány. Za každou produktovou řadou EthicSport 
stojí vědecká dokumentace potvrzující její vlastnosti, používání, dávkování a složení. Každá výrobní dávka produktů EthicSport byla preventivně testo-
vaná a certifikovaná antidopingovou laboratoří ve Florencii.
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TRAINER COMFORT

Tato kolekce sportovních emulzí byla vyvinuta vědeckým
týmem EthicSport R&D ve spolupráci s vrcholovými
profesionálními sportovci za účelem vylepšení
sportovního výkonu. Všechny produkty obsahují DFC®
(Defence Factor Complex), který byl testován
na Univerzitě v Pavii (UNIPV). DFC® zabraňuje tvorbě
volných radikálů, zlepšuje sportovní výkon a regeneraci.

Připraví a nabudí svaly
na sportovní výkon

Zklidňuje pokožku
Chrání proti odřeninám

Pro rychlou a
efektivní regeneraci

MAKE YOUR BEST PERFORMANCE

ENERGETICKÉ TYČINKY
Ty správné tyčinky pro Váš výkon.

+ KVALITA
+ ENERGIE
+ CHUŤ
+ STRAVITELNOST

PRO VYTRVALOSTNÍ SPORTOVCE

MINI ENERGY
Mini energetické tyčinky ze sušeného ovoce.
BEZ LEPKU.

PROTEINOVÉ TYČINKY
S vysokým obsahem proteinu.
Bez kolagenu a ztužených tuků.
Výborná chuť a skvělá stravitelnost.
Pro růst a udržení svalové hmoty.

THERMO MASTER 
Termogení spalovač tuku se 7 
účinnými aktivními složkami.
Podporuje termogenezi
a energetickou stimulaci.

MAGNESIO LIQUIDO 
Liquid s vysokou dávkou
hořčíku proti svalovým
křečím, vyčerpání a únavě.

CAPILLAREX 
Zlepšuje mikrocirkulaci
a napomáhá správnému
fungování cévního
systému. 

FERROSPORT 
Doplněk stravy
obsahující železo. 
Přispívá zejména k 
tvorbě červených 
krvinek a hemoglobinu.

FLUID MOTION 
Kloubní výživa
pro správnou funkci
kloubních chrupavek
a dalších pojivových 
tkání.

OMEGA SPORT 
Extremně čisté Omega-3
s vysokým obsahem EPA a DHA.
Tento produkt je velmi dobře
stravitelný a je vhodný
pro všechny sportovce.

TESTOGEN 
Přírodní stimulant hladiny
testosteronu, pomáhá
dosáhnout vysoké úrovně
vytrvalosti a podporuje
optimální využití kyslíku v buňkách.

OMNIA 
Multivitaminový a
multiminerální doplněk  
stravy speciálně navržený 
pro sportovce.

RESTORE

 con Bio4Sport™

• VYSOKÝ OBSAH BÍLKOVIN  -  27 g / 100 g 
• NÍZKÝ GLYKEMICKÝ INDEX
• SNÍŽENÝ OBSAH SACHARIDŮ
• VYSOKÝ OBSAH VLÁKNINY
• OBSAHUJÍ FOS - FRUKTOOLIGOSACHARIDY

PRODUCT OF ITALY

PROTEINOVÉ TĚSTOVINY
PRO SPORTOVCE

BEZ LEPKU | BEZ KONZERVANTŮ

OŘECHY A MIX OVOCE
PŘÍRODNÍ ENERGIE

SPECIFICKÉ DOPLŇKY PRO SPORTOVCE MASÁŽNÍ EMULZE TYČINKY PRO VŠECHNY PŘÍLEŽITOSTI

N.1 in Italia
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PRE GARA 
ENDURANCE 

Navržen s cílem podpořit vytrvalostní výkon
při delší fyzické aktivitě. S aminokyselinami,
sacharidy, minerály a vitamíny.

Silniční cyklistika - MTB maraton - běh -
běžecké lyžování - biatlon - triatlon

PRE GARA 
DYNAMIC 

Produkt pro sportovce speciálně navržen
pro maximální podporu výkonnosti a výbušné
svalové síly v průběhu aerobně-anaerobních
sportů. S aminokyselinami, sacharidy, minerály
a vitamíny.

MTB XC - cyklokros - dráhová cyklistika -
běh - fotbal - hokej - tenis - bojová umění

GLUTAMMINACREATINA HMB 
PLUS ARGININA 

ACTIVE CARNITINA EXTRA
100% čistý krystalický L-Glutamin,
extrémně rozpustný s garancí kvality
od Kyowa® . 
Vhodný během regenerační
fáze po fyzickém výkonu.

Vysoce koncentrovaný čistý kreatin.
Kreatin je schopen zvýšit fyzickou
výkonnost během krátkodobé,
vysoce intenzivní, opakované
zátěže.

HMB s vitaminem B6. 
Napomáhá zvýšení svalové síly a regenerace 
po intezivním výkonu. Vhodné pro sportovce
vykonávající sílový nebo vytrvalostní
trénink.

Inovativní produkt s vysokou dávku 
argininu v kombinaci s citrulinem, 
vitamínem B12 a zinkem. Pro rozvoj síly, 
rychlosti a výbušnosti. 

Vysoká koncentrace karnitinu pro vytrvalostní 
aktivity. Obohaceno o vitamin B12 a zinek.

FL100 SPORT 
Specifický produkt pro sportovce 
na zvýšení výkonu.

- Snižuje tvorbu laktátu
- Působí jako prevence laktátové acidózy
- Zvyšuje sportovní výkon
- Snižuje oxidační stres
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PERFORMANCE SETE 
HYPOTONICKÝ IONTOVÝ NÁPOJ
Hypotonický iontový nápoj pro sportovce
obsahující glukózu, elektrolyty a vitamíny.

Udržuje optimální hladinu glukózy a elektrolytů. 
Optimalizuje hydrataci organismu.
Nezatěžuje trávicí trakt.

 
CITRON ČERVENÝ POMERANČ

100% ovocné želé plné energie, obohacené
draslíkem a hořčíkem. Obsahuje sacharidy
s různými dobami asimilace, zaručující
dlouhodobé a rychlé zásobování energií.

SPORT FRUIT 
TŘEŠEŇ -
CITRON

POMERANČ - 
BROSKEV

ENERGIA RAPIDA 
PROFESSIONAL
 
Energetický liquid s kofeinem, draslíkem
a sacharidy. Rychle a intenzivně doplňuje
potřebnou energii. Určen zejména
pro velmi intenzivní a vytrvalostní sporty.

CITRUS LIMETA TŘEŠEŇ TROPICKÉ
OVOCE

TROPICAL

POMERANČ RECUPERO
Specifický produkt pro sportovce
s aminokyselinami, BCAA, sacharidy,
vitamíny a minerály. Pomáhá tělu
rychleji regenerovat a podporuje
anabolické procesy v organismu.

RAMTECH COMP
BCAA 
Produkt s vysokou dávkou BCAA,
Beta-Alaninem a vitamíny B6,B12.
Vyživuje svaly, bojuje proti laktátu
a podporuje regeneraci.
Dostupné balení: 120 / 360 TABLET

Extrémně účinný a komplexní
produkt pro sportovce určen pro
urychlení regenerace a zkracení
doby zotavení po náročném výkonu.
Obsahuje BCAA, ALAGLN, SENSORIL®,
glutamin, vitamíny a elektrolyty.

RECUPERO
EXTREME MALTOSHOT 

Energetický liquid pro sportovce navržený
pro náročné vytrvalostní aktivity.
Postupně uvolňuje energii díky obsahu
5 sacharidů s různými rychlostmi absorpce.
Bez kofeinu.

Stimulant s rychlým nástupem účinku.
S vysokým obsahem kofeinu, taurinem
a glukuronolaktonem.
- Bez cukru
- Bez kalorií
- Vysoký obsah kofeinu - 251 mg
- Dlouhotrvající efekt až 6 hodin

Boost Your Performance!

Energetický stimulant napomáhající
udržet vysoké tempo a výkon.
Výhodou je rychlý nástup účinku
a dlouhotrvající přísun energie.

ENERGIA RAPIDA       +
Směs kvalitní italské kávy a sacharidů
s 85 mg kofeinu pro doplnění energie a 
povzbuzení během sportovních aktivit.

SPORT COFFEEEXTRA SHOT 

 <<  SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA 

BĚHEM VÝKONU >> ENERGIE DLE POTŘEBY > STIMULANTY

100% syrovátkový protein.
Bohatý na bílkoviny a BCAA. 
Vyrobený procesem CFM.                            

Vysoká koncentrace BCAA (22 %)
Vysoká biologická hodnota (104 )
Výborně rozpustný a stravitelný
Bez lepku, aspartamu, přidaných cukrů

Hydrolysed Top Protein 

Hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát s nukleotidy 
(z RNA) a směsi proteolitických enzymů ProHydrolase® s 
bezkonkurenční absorbcí.

TROPICKÝ JOGURT VANILKAKAKAO KAKAO

VANILKA

ČOKOLÁDA

PŘED VÝKONEM >> PO VÝKONU >> REGENERACE

PROTEINY >>

100% sójový protein.
Obsahuje vyváženou směs 
vysoce rozpustných a stravitelných bílkovin.

Vysoká koncentrace BCAA
Okamžitě rozpustný
Bez lepku, laktózy, přidaných cukrů
Slazeno bez aspartamu

PROTEIN XTR PROTEIN SPR HTP 

www.ethic-sport.cz

Exkluzivní dodavatel značky EthicSport® pro ČR a SR

ES CZECH s.r.o.

telefon | +420 737 321 527 
email | info@ethic-sport.cz

E-SHOP | B2B


