
  

SPALOVAČE TUKŮ 

 
COMPRESS FEVER – NUTREND    ► 815 Kč ◄ 

Spalovač s absolutně maximálním stimulačním a termo-
genně - akceleračním účinkem, jakého je možné při použití 
povolených látek dosáhnout! Jaké nejúčinnější spalovače 
tuku znáte? Synefrin a kofein jsou zaručená kombinace, guggulsterony představují absolutní 
špičku, kyselina hydroxycitrónová (HCA) a L-carnitin nesmí v žádné redukční (rýsovací) 
dietě chybět. Nyní si představte, že jsou všechny tyto účinné látky obsaženy v jednom 
jediném doplňku. A nejen to, ony jsou zde v tak silných koncentracích, jaké jsou na naprosté 
hraně možností pro legální  prodej v ČR. COMPRESS  FEVER  obsahuje  i  Bioperine®  
(černý  pepř),   který    zvyšuje    využitelnost  zmíněných  účinných   látek   o   dalších 30 % ! 

Porovnejte složení COMPRESS FEVER s jakýmkoliv jiným spalovačem, který lze zakoupit na českém trhu. 
Nenajdete lepší! Výsledky, kterých díky COMPRESS FEVER dosáhnete, Vám to jednoznačně potvrdí !  
Balení 120 kapslí. 
 
LIPO 6 – NUTREX  ►120 kapslí: 959 K č◄  
LIPO 6 díky svojí převratné technologii tekutých kapslí dosahuje vynikající absorbce a velmi rychlých 
výsledků. Unikátní složky, které byly zkoumány z hlediska ztráty tělesné hmotnosti zajistí rychlé a 
účinné spalování tuků, budou kontrolovat Vaši chuť k jídlu, zrychlí metabolismus a dodají energii. 
Tekuté kapsle LIPO 6 velmi účinně působí u žen především v problematických partiích břicha, hýždí, 
boků a stehen. U mužů díky unikátní technologii a složení napomáhají k největším úbytkům v oblasti 
břicha, v dolní části zad a také u převisů na bocích. Mimo jiné, kapsle LIPO 6 vytvářejí i silnou 
termogenezi, která vede k celkovému úbytku tělesného tuku. Všichni tedy brzy najdou v produktu 
LIPO 6 nového spojence v boji za štíhlé a pevné tělo. Balení 120 kapslí . 
 

XTREME 24 HOURS FAT BURNER – EXTRIFIT  ►2x60 tablet: 710 K č◄ 
Unikátní spalovač tuku XTREME 24 HOURS FAT BURNER , který Vám umožní to, co jiné 
spalovače nedokážou. Totiž pálit tuk nejen ve dne, ale i v noci p ři spánku ! Konečně přichází 
spalovač, který je chytře rozdělen na denní a noční použití. 15 špičkových ingrediencí, které 
synergicky působí na odbourávání tělesného tuku a na procesy s odbouráváním tuku spojené. 
K nim přidal Extrifit důležité ingredience, které udrží Vaše tělo zdravé a vitální i v procesu 
hubnutí. Vznikl tak jedinečný a inteligentní produkt - dvojče AM Fat Burner  (denní spalovač) a 
PM Fat Burner  (noční spalovač). Balení 2x60 kapslí . 

 
FAT DIRECT – NUTREND ►120 kapslí: 545 K č◄ 
Efektivní pomocník Vašeho hubnutí. FAT DIRECT napomáhá k redukci tukové tkáně, ke 
snížení ukládání tuků, ke zrychlení metabolizmu a omezení chuti k jídlu. Podporuje stimulaci 
organizmu (potlačení pocitu únavy) a přeměnu tuků na energii. FAT DIRECT obsahuje 
přírodní extrakty ze zeleného čaje (polyfenoly), citrusu aurantia (synefrin),  guarany (přírodní 
náhrada kofeinu) a vrbové kůry (saliciny). Dále obsahuje L-carnitin, L-citrulin malát, arginin  
a organicky vázaný trojmocný chróm - zlepšuje efektivní využití cukrů a tím snižuje chuť na sladké a pocity hladu. 
Snižuje hladinu cholesterolu, přispívá ke snížení rizika aterosklerózy a srdečních onemocnění. Balení 120 kapslí . 
 

CELLUHERB – NUTREND ►120 kapslí: 455 K č◄ 
Je unikátní spojení vybraných účinných látek, minerálů a extraktů bylin pro odstranění projevů 
celulitidy. CELLUHERB  celkově revitalizuje a navrací elasticitu pokožce, která je pak 
vyhlazená a pevnější. Vysoký obsah antioxidantů přispívá k mladistvému vzhledu pokožky. 
Účinné látky odvádí přebytečnou tekutinu z podkožní vrstvy a eliminují tak její negativní 
působení. Svými ú činky potla čuje projevy celulitidy, pomáhá detoxikovat organizm us, 
zpevňuje krevní vláse čnice a upravuje rozložení vody v t ěle. Balení 120 kapslí . 

 
CARNITIN 1000  – NUTREND ►120 kapslí: 710 K č◄ 
Exkluzivní výrobek s vysokým obsahem L-carnitinu v praktickém balení, vhodný pro všechny, kteří  
chtějí mít carnitin s sebou na cestách. Při sportování v terénu jej zejména ocení cyklisté, lyžaři, turisté, 
kanoisté a mnoho dalších. Vhodný pro účinnou energizaci organizmu, podporu fyzického výkonu,  
srdeční a mozkové činnosti. Příznivě ovlivňuje proces štěpení tuků a napomáhá i snižování hladiny 
cholesterolu. Balení 120 kapslí . 
 



CARNITIN 60000 + SYNEPHRINE – NUTREND  ►500 ml: 594 K č◄ 
CARNITIN 60000 + SYNEPHRINE je 60 000 mg L-carnitinu v balení spolu se 100 mg čistého synefrinu. 
Synefrin je vysoce účinnou látkou podporující redukci hmotnosti a stimulující termogenezi (tvorbu tepla) v 
organismu, tím pádem je efektivně podpořen celkový energetický výdej v průběhu dne. Vzájemná 
specificky navržená kombinace vysoce funkčního L-carnitinu a synefrinu vám pomůže zvýšit výkonnost, 
podpo ří využívání a spalování zásobních tuk ů a celkově zvýší energetický metabolismus. Je určený 
pro podporu spalování, efektivnější využívání zásobních tuků a redukci hmotnosti. Balení 500 ml .   

 
CARNILIFE 40000 – NUTREND  ►500 ml: 423 K č◄ 
CARNILIFE 40000  je žhavá novinka na trhu, která přináší nový impuls mezi L-carnitinové spalovače. Díky 
vzájemné kombinaci L-carnitinu , koenzymu Q10  a vitamínů B5 a B6 získáte efektivního pomocníka na 
podporu spalování tuků. Koenzym Q10  je přírodní biokatalyzátor metabolismu - přeměny energie z 
mastných kyselin a sacharidů. Koenzym Q10  urychluje látkovou výměnu, která je komplexním řetězcem 
chemických reakcí, během nichž se potrava přeměňuje na energii využitelnou organismem. Jednoduše se 
dá říci, že L-carnitin  dodá buňkám energii a koenzym Q10  zajistí její efektivní využití. Kombinujte s 
pravidelnou aerobní pohybovou aktivitou a získáte maximální výsledek. Balení 500 ml .   
 

 CARNI 50000 MULTIVITAMIN – EXTRIFIT ►500 ml: 403 K č◄ 
Velmi silný koncentrát L-carnitinu a vitamínů. Carni 50000 Multivitamin  podporuje využití (spalování) 
tuků jako zdroje energie při zátěži. Významným podílem jsou do výrobku Carni 50000 Multivitamin  
přidány všechny důležité vitamíny. Carni 50000 Multivitamin  je nejkoncentrovanějším doplňkem s L-
carnitinem na našem trhu. Čím vyšší je hladina L-carnitinu ve svalu, tím více tělesného tuku se může 
spálit. Podávání L-carnitinu v Carni 50000 Multivitamin před fyzickou aktivitou (např. posilovna, horské 
kolo, běh apod.) omezuje hromadění kyseliny mléčné a oddaluje tak nástup pocitu únavy a snižuje 
bolestivost svalů. Balení 500 ml .   

 
CARNIFORM – NUTREND  ►250 ml: 364 K č◄ 
Maximálně efektivní stimulant fyzického výkonu, spalovač tuku, který uvolňuje energii pro výkon 
z tukové tkáně. Je určený pro maximální stimulaci a nabuzení na fyzický výkon nebo jinou 
aktivitu, ideální doplněk pro snižování nadváhy, stimulaci organizmu na fyzický výkon, podporu 
vytrvalostního výkonu a regeneraci, vysoké využití tukové tkáně  pro  produkci  tepelné  energie. 
Má dlouhodobý efekt podpory metabolismu tuků, čímž napomáhá k maximálnímu využití tukové tkáně jako zdroj 
energie pro výkon, celkovou energizaci a vitalizaci organizmu. Balení 10 šroubovacích ampulí po 25 ml.   
 

 FORMDRINK – NUTREND ►1000 ml: 401 K č◄  
Velmi vhodný pro pitný režim při zvýšené fyzické zátěži a současně limitovaném příjmu živin. Formdrink  
je mineralizovaný nápojový koncentrát obohacený vysoce účinnými aminokyselinami taurinem a L-
carnitinem k přípravě hypotonického nápoje s termogenním a stimulačním efektem. Formdrink  je 
ideálním nápojem pro stimulaci fyzického výkonu a zvýšení využívání energie z podkožního tuku.  
Příchuť: pink grep, bitter lemon, višeň-černý rybíz a broskev-maracuja. Balení 1000 ml   

 
CARNICHROM – NUTREND  ►500 ml: 455 K č◄ 
Pro maximální podporu odbourávání tuků, redukci nadváhy a intenzivní podporu fyzického výkonu. 
Obsahuje účinnou kombinaci L-carnitinu, trojmocného organicky vázaného chrómu, vitaminu B6 a vitaminu 
B5 v rychle vstřebatelné tekuté formě. CARNICHROM je vyvinutý speciálně pro maximální podporu 
odbourávání tuků a redukci nadváhy, intenzivní podporu fyzického výkonu, regulaci hladiny krevního cukru 
a snížení chuti na sladkosti, zrychlení regenerace a podporu mozkové činnosti.  
Příchutě: grep a lesní jahoda. Balení 500 ml .   
 

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

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 prezentaci výrobk ů Nutrend a Extrifit naleznete na 
www.alfafit.cz 


