
 

     NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY 
 

COMPRESS VOLCANO – NUTREND   ►757 Kč◄ 

COMPRESS VOLCANO  je vulkán, který dá vašim svalům tvar! 
Kombinuje to nejlepší, co na současném trhu můžete najít. 
Obsahuje  3   nejsilnější  a  specificky  nejúčinnější  ruské  byliny: 
Leuzea saflorová  – stimuluje čisté anabolické pochody tím, že zlepšuje využitelnost 
aminokyselin ve svalové tkáni a podporuje masivní svalový růst. Rhodiola rosea  – podporuje 
využití glukózy v pracujících svalech, tím zabezpečuje  maximální prodlužení svalové výdrže a 
oddálení nástupu únavy. Urychluje regeneraci, abyste už další den byli připraveni na dávku 
tvrdého  tréninku.  Eleuterokok  ostnitý   –  zvýší  využitelnost tuků a zajistí masivní prokrvení 

svalů, čímž zlepší jejich zásobování živinami a napomůže rychlejší regeneraci. Díky tomu pomůže trénovat v 
takových objemech, o kterých jste zatím jenom snili. Balení 120 kapslí.  
 

BULGARIAN TRIBU 90% SAPONINS  – EXTRIFIT ►100 kapslí: 393 K č◄  
Jedná se o vůbec nejsilnější a nejkvalitnější tribulus terrestris na českém a slovenském trhu. Bulgarian 
Tribu 90%  je přípravek obsahující 90,75% extrakt z rostliny Tribulus terrestris, vypěstované na 
specializovaných plantážích přímo v Bulharsku. Tento extrakt má věděcky prokázané terapeutické 
účinky na zvyšování hladiny testosteronu. Podáváním Bulgarian Tribu 90 %  byla klinicky prokázána 
aktivizace  metabolismu  a  zvýšení  hladiny  hormonu  testosteronu.  V  důsledku  toho zvýšení proteo- 
syntézy a nárůst svalové hmoty. Nárůst tělesného výkonu, silového i aerobního, rychlejší tělesná a psychická 
regenerace a zlepšení funkce imunitního systému. Jsou prokázány účinky nejen na nárůst svalové hmoty, ale také 
na zvyšování sexuálních funkcí a chuti na sex. Balení 100 kapslí.  

 

Creatine Ethyl Ester (CEE) – NUTREND   ►120 kapslí: 373 K č◄ 
Jedná se o nejnovější formu kreatinu. Velkou výhodou etyl esteru kreatinu je jeho vysoká stabilita a 
perfektní využitelnost, neboť se kreatin díky esterifikaci stává pro organizmus lépe vstřebatelný a pomáhá 
k nárůstu objemu kvalitní svalové hmoty. Před cvičením užijte pro zvýšení dynamiky, výbušnosti, nárůstu 
síly a minimálnímu „zatuhnutí“ svalové hmoty. Vhodné kombinovat s INOSINE. Po cvičení užijte pro 
urychlení regenerace – nejlépe s produkty CYCLOX a BCAA . Balení 120 kapslí. 

 

KRE-ALKALYN ® 1500 – NUTREND   ►120 kapslí:  621 Kč◄ 
Je moderní patentovanou formou kreatinu, která vyniká schopností vysoké stability v trávícím traktu a 
výborné absorpce v organismu. Platí, že čím je pH výsledného roztoku s kreatinem nižší, tím rychleji 
degraduje (mění se) na „nefunkční“ kreatinin. Pokud pH stoupne nad 7, degradace kreatinu se zpomalí, 
až se zastaví. KRE-ALKALYN ® 1500 má pH okolo 12, což ve výsledném roztoku způsobuje vysokou 
stabilitu v trávícím traktu.  KRE-ALKALYN ® 1500 je určený pro nárůst svalové síly a svalové hmoty, 
zvýšení výkonnosti, obnovu energetických zásob a k urychlení regenerace. Balení 120 kapslí.  
 

COMPRESS WHEY AMINO 10000 – NUTREND   ►300 tablet: 935 K č◄  
Organizmus intenzivně trénujícího sportovce potřebuje vysokou dávku proteinů, avšak zažívací trakt není 
schopný pojmout tak velké množství bílkovin v surové podobě. COMPRESS WHEY AMINO 10000 vám 
nabízí velice jednoduchou a efektivní formu - tablety, které nezatěžují zažívací trakt, rychle se vstřebávají 
a dostávají se tam, kde jsou potřeba. Užíváním udržíte stálou a optimální hladinu aminokyselin v krvi a 
tím podpoříte extrémní nárůst svalové hmoty. Balení 300 kapslí.  

 

AMINO BCAA MEGA STRONG – NUTREND    ►1000 ml: 428 K č◄ 
Svým účinkem je vhodný pro obnovu energetických zásob, podporu svalové síly a novotvorby svalové 
hmoty, ochranu svalové hmoty před poškozením namáhavým fyzickým výkonem, ochranu svalové 
hmoty před devastací v průběhu snižování nadváhy a urychlení regenerace po zátěži. AMINO BCAA 
Mega Strong obsahuje 80 000 mg kvalitních aminokyselin (BCAA) pro ochranu a budování svalové 
hmoty. Amino BCAA Mega strong  je mega silné BCAA bez cukru a bez aspartamu s vitaminem B6. 
Balení 1000 ml.  
 

BCAA MEGA SHOT  – NUTREND   ►1200 ml:   450 Kč◄  
Revoluční jednorázové BCAA MEGA SHOT  - 3000 mg esenciálních aminokyselin BCAA v optimálním 
poměru 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) v praktickém jednorázovém balení . Vhodná tekutá forma 
zajistí rychlou a efektivní vstřebatelnost. Svým účinkem je vhodný pro obnovu energetických zásob, 
podporu svalové síly a novotvorbu svalové hmoty, ochranu svalové hmoty před poškozením namáhavým 
fyzickým výkonem, ochranu svalové hmoty před devastací v průběhu snižování nadváhy a urychlení 
regenerace po zátěži. Balení 20x60 ml – 1200 ml.  



BEEF AMINO HYDRO 4000 – EXTRIFIT   ►325 tablet:  718 Kč◄  
Beef Amino Hydro 4000  je vynikající prostředek pro nárůst čisté svalové hmoty bez tuku. Užívání 
podporuje růst kvalitního a čistého svalstva. Aminokyseliny obsažené v Beef Amino Hydro 4000  se 
okamžitě dostávají do krevního oběhu a nezatěžují trávicí ústrojí. Peptidy obsažené v hydrolyzovaném 
proteinu jsou pro tělo biologicky nejvstřebatelnější a nejvyužitelnější formou bílkovin a pozitivně ovlivňují 
dusíkovou bilanci (anabolický efekt). Beef Amino Hydro 4000  vám zajistí perfektní regeneraci, ochranu 
svalové hmoty a stimulaci nárůstu svalů. Balení 325 tablet .   

 

HYDRO 77 – EXTRIFIT    ►1000 g: 807 Kč◄ 
HYDRO 77 je enzymaticky hydrolyzovaný (naštěpený - předtrávený) 77 % syrovátkový protein z Irska 
(splňuje přísné normy EU). Jedná se o první HYDRO 77 v České republice. HYDRO 77 je vůbec 
nejkvalitnější možný zdroj bílkovin na světě. HYDRO 77 je zdroj bílkovin velice vhodný pro osoby, které 
chtějí do svého jídelníčku zařadit velmi vysoké  množství  kvalitních  bílkovin,  rovněž  tak  pro  všechny, 
kteří mají potíže s trávením bílkovin obsažených v běžných proteinových doplňcích. Užívejte v době po tréninku, 
ráno po probuzení (po nočním aminokyselinovém půstu) i na noc, kdy absorpce bílkovin nenaruší kvalitu spánku. 
Příchuť: hořká čokoláda. Balení 1000 g.    
 

COMPRESS B.I.G. – NUTREND     ►6000 g: 1.700 Kč◄ 
Základem produktu COMPRESS B.I.G. (Bodybuilding Instant Gainer) je speciální směs vybraných 
bílkovinných zdrojů - NitroPeptide Protein Blend, která vznikla na základě výzkumu společnosti 
NUTREND. Je určen pro sportovce usilující o nárůst svalové hmoty a síly a to i v případech, kdy běžné 
doplňky stravy nepomáhají. V případě zařazení po tréninku pak nápoj garantuje rychlé nastartování 
regeneračních pochodů nezbytných pro znatelný svalový růst. Doporučujeme konzumovat cca 30 min. po 
ukončení tréninku silového typu. Příchutě: vanilka, jahoda, banán, čokoláda + kakao.  Balení 6000 g .   

 

COMPRESS D.T. – NUTREND     ►2270 g: 1.437 Kč◄ 
Špičkový 75% protein s přídavkem enzymů usnadňujících trávení proteinů, sacharidů i tuků. Díky 
tomuto komplexnímu a unikátnímu složení jej můžete užívat několikrát denně se zárukou, že váš 
organismus bude nejen neustále v anabolickém (svaly budujícím) režimu, ale také, že nezatěžujete 
trávící systém a vaše tělo využívá z dodaných bílkovin mnohem více, než by bylo při použití běžných 
proteinových suplementů možné. Je určen pro sportovce, kteří chtějí denně přijímat velmi vysoké 
množství bílkovin a docílit tak skutečně masivního svalového růstu.  
Příchutě: vanilka, jahoda,  čokoláda + kakao.  Balení 2270 g.    
 

 LONG 80 – 7 HOURS – EXTRIFIT   ►2000 g:  1.160 Kč◄  
Micelární kasein + EGG + CFM + HYDRO = LONG 80 - 7 Hours  je prvotřídní vícesložková bílkovina, 
sestavená ze 4 TOP proteinových zdrojů.  Postupné uvolňování až 7 hodin. Aminokyseliny z LONG 80 - 
7 Hours  se uvolňují plynule a vaše svaly jsou až po dobu 7 hodin nepřetržitě zásobeny nejkvalitnějšími 
bílkovinami. Lépe sestavený postupně se uvolňující protein na trhu nenajdete. Je to ideální noční protein. 
Jako první nastupuje HYDRO - hydrolyzovaný  protein.  Tento  rychlý  protein  je  stráven  během  hodiny. 

Poté  přichází na  řadu druhá,  středně  rychlá  složka  WPC 80 CFM (80% syrovátkový koncentrát)  tento protein je 
stráven za 2 hodiny. V tento čas je již optimálně natrávena 3. složka EGG - vaječný albumin - tento 100 % čistý zdroj 
bílkovin vám dodává do svalů aminokyseliny po celé 4 hodiny. Jako poslední se vstřebávají bílkoviny z micelárního 
kaseinu , kterého je v LONG 80 nejvíce. Příchutě: čokoláda, vanilka, jahoda-banán, borůvka.  Balení 2000 g .   
 

 PROFESSIONAL CFM ISO 90% – EXTRIFIT   ►2000 g: 1.295 Kč◄ 
Professional CFM ISO 90%  je vysokoproteinový doplněk výživy s přírodními trávicími enzymy 
bromelainem  a papainem . Tyto enzymy zajišťují dokonalou stravitelnost izolátu. Je to výrobek s téměř 
nulovým obsahem tuku a minimálním obsahem sacharidů. Je určený pro nárůst čisté svalové hmoty 
bez tuku a ke zvýšení síly a vytrvalosti. Professional CFM ISO 90%  je velmi vhodný také do diet a pro 
období „rýsování" svalů. Příchutě: čokoláda, vanilka, banán, jahoda.  Balení 2000 g .   
  

    Výše uvedené ceny mají pouze informativní charakter. Aktuální ceny i probíhající akce jsou zveřejněny na www.alfafit.cz  
 

Vysvětlivky :  - před cvičením  - při cvičení   - po cvičení Tyto symboly označují, kdy by se výrobky měly správně užívat. U výrobků, kde nejsou uvedeny, se řiďte návodem. 
 

 

 
 

 

Bližší informace o nejnovějších výrobcích a jiných aktualitách: www.alfafit.cz 
 tel. O2: 220 570 220 tel. UPC: 283 871 324 (volání ze sítě UPC zdarma)    
 GSM: 777 000 450 GSM: 603 470 093 
 dotazy: info@alfafit.cz objednávky: objednavky@alfafit.cz 
 
Výše uvedené ceny mají pouze informativní charakter. Aktuální ceny jsou zveřejněny na www.alfafit.cz 
Slevový kupon: 829-7F2ED4 - jedná se o propagační kupon pro stávající zákazníky. Po jeho zadání do patřičného políčka 
v objednávkovém formuláři na www.alfafit.cz získáte dodatečnou slevu ve výši 10% na vybrané výrobky NUTREND a 
EXTRIFIT. Sleva se vztahuje na výrobky, které nejsou v jiné slevové akci. Kupon lze uplatnit opakovaně.  
Minimální výše objednávky: 500 Kč. 

Kompletní preze ntaci výrobk ů Nutrend a Extrifit naleznete na www.alfafit.cz  


