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KYÄNI ON LUGU MEIE 
TOODETEST
Päris algusest peale on Kyäni asutajad teadvustanud 
Alaska metsmustika toitainete potentsiaali ja 
kombineerinud neid 20 muu toiduainega, millest sündis 
Kyäni Sunrise, maitsev mahlade segu, mis varustab keha 
10 vitamiini ja mineraalainetega. Sunrise‘i täiendab 
Kyäni Sunset, mille koostises on tokotrienoolid, samuti 
oomega-3-rasvhapped kaladest, sealhulgas Alaska 
looduslikust lõhest. Heaolukolmik (Triangle of Wellness) 
seob tervikuks Kyäni Nitro, mis aitab kehal Sunrise‘is ja 
Sunsetis sisalduvaid toitaineid imendada.* Heaolukolmik 
üheskoos Kyäni valgulisanditega on ideaalne viis meie 
toiduvalikust maksimum võtta ja tagada, et saame kätte 
toitained, mida vajame oma tervisliku elustiili jaoks.

KYÄNI 
TRIANGLE
OF WELLNESS

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE

SUNRISE & NITRO
HOMMIKUL

NITRO
LÕUNAL

SUNSET & NITRO
ÕHTUL

*Kyäni Nitro Xtreme sisaldab tiamiini ja niatsiini, mis aitavad kaasa normaalsele 
energiavahetusele, ja niatsiin aitab vähendada väsimust ja kurnatust.
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Alaska metsmustikas sisaldab tõhusaid 
antotsüaniini pigmente, mis kaitsevad taime karmi 
kliimaga kaasnevate kahjustuste eest. Lisasime 
sellele enam kui 20 lisakoostisainet ning saime 
tulemuseks nauditava Kyäni Sunrise’i, mis sisaldab 
vesilahustuvaid toitaineid ja antioksüdante.

KYÄNI
SUNRISE

PEAMISED KASULIKUD 
OMADUSED

Vitamiin B5  (pantoteenhape) 
Aitab kaasa normaalsele vaimsele jõudlusele

Vitamiin B1 (tiamiin) 
Aitab kaasa normaalsele südametalitlusele

Vitamiinid B1 (tiamiin), B2 (riboflaviin), 
B3 (niatsiin), B5 (pantoteenhape), B6, B7 
(biotiin), B12 
Aitavad kaasa normaalsele energiavahetusele

Aitavad kaasa närvisüsteemi normaalsele talitlusele 

Vitamiinid B6, B9 (folaat), B12, C 
Aitavad kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele

Vitamiinid B2 (riboflaviin), C  
Aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest

Vitamiin C 
Aitab kaasa kollageeni normaalsele moodustumisele 
kõhrkoe normaalseks talitluseks

Vitamiin B7 (biotiin) 
Aitab kaasa makrotoitainete ainevahetusele
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TOITUMISALANE TEAVE
Portsjoni suurus: 30 ml (1 pakike)
Portsjonite arv: 30

ööpäevase annuse kohta (30 ml)

Energiat 30 kcal 130 kj

Rasvu 
millest küllastunud rasvu

0 g 
0 g

Süsivesikuid
millest suhkruid

7,5 g
5,4 g

Valku 0,3 g

Soola 0 g

ööpäevase annuse kohta (30 ml) % NRV*

Vitamiini C 60 mg 75 %

Tiamiini (vitamiin B1) 1.95 mg 177 %

Riboflaviini 1.7 mg 121 %

Niatsiini (vitamiin B3) 25 mg NE 156 %

Vitamiini B6 2.1 mg 150 %

Foolhapet 200 µg 100 %

Vitamiini B12 3 µg 120 %

Biotiini 150 µg 300 %

Pantoteenhapet (vitamiin B5) 15 mg 250 %

Inositooli 25 mg

*NRV: võrdluskogused (Nutrient Reference Values), 
EL-i määrus (EL) nr 1169/2011

Steevia lehe ekstrakt

Punased vaarikad 

Valged viinamarjad

Pirn

Arooniad 

Assai-marjad

Harilik aaloe

Lehtkapsas 

Brokoli

Mustikad

Harilik ženšenn 

Viinamarjakesta ekstrakt

Amalaki õislehik 

„Concord“-sordi viinamarjad 

Granaatõun

Viinamarjaseemne ekstrakt

KUIDAS KASUTADA
 
Alusta päeva suure klaasitäie vee, 1 paki 
Sunrise’i ja 20 tilga Nitro’ga. Tee seda igal 
hommikul ning usu meid, see hakkab sulle 
meeldima. 

Tühja kõhuga vee joomine vähendab näljatunnet 
ja paneb meid vähem sööma. Seega on see lihtne 
moodus mistahes dieedi toetamiseks. Võrdlevates 
uuringutes kaotasid veejoojad oluliselt rohkem 
kaalu.

Vesi aitab organismil öösel kogunenud 
toksiinidest vabaneda. Öösel puhastab keha 
ennast. Selle protsessi käigus tekkinud toksiinid 
tuleb välja loputada. Hommikul vett juues 
soodustame nende toksiinide väljauhtumist. 
See ergutab ainevahetust. Vesi varustab rakke 
sujuvaks toimimiseks vajaliku vedelikuga. See 
on tõhusa ainevahetuse vältimatu eeltingimus. 
Lisaks põletab keha vett töödeldes kaloreid. 
Suur osa nendest kaloritest tarbitakse külma vett 
kehatemperatuurini soojendades.

Jõhvikad 

Mangostan 

Laim

Spinat

TÄIENDAVAD  
KOOSTISAINED

 Tiamiin/Vitamiin B1
 Riboflaviin/Vitamiin B2
 Niatsiin/Vitamiin B3
 Pantoteenhape/Vitamiin B5
 Vitamiin B6
 Biotiin/Vitamiin B7
 Inositool/Vitamiin B8
 Foolhape/Vitamiin B9
 Vitamiin B12
 Vitamiin C

Porgand

KYÄNI SUNRISE’I KOOSTISAINED

Vesi, fruktoos, roheliste viinamarjade 
mahlakontsentraat (Vitis vinifera L.), pirni 
mahlakontsentraat (Pyrus communis L.), 
viinamarjasordi „Concord“ mahlakontsentraat (Vitis 
labrusca L.), mustika mahlakontsentraat (Vaccinium 
corymbosum L.), aroonia mahlakontsentraat (Aronia 
melanocarpa Michx), granaatõuna mahlakontsentraat 
(Punica granatum L.), vaarika mahlakontsentraat (Rubus 
idaeus L.), puhastatud laimi mahlakontsentraat (Citrus 
latifolia Tanaka), porgandi (Daucus carota L. var. sativus) 
ja mustika (Vaccinium corymbosum L.) kontsentraat, 
happesuse regulaatorid õunhape ja sidrunhape, 
viinamarjakesta ekstrakt (Vitis vinifera L.), mangostani 
mahlakontsentraat (Garcinia mangostana L.), Alaska 
metsmustika kontsentraat (Vaccinium uliginosum L.), 
paksendaja ksantaankummi, vaarika looduslik lõhna- 
ja maitseaine, C-vitamiin (askorbiinhape), inositool, 
B3-vitamiin (niatsiin/niatsiinamiid), säilitusained 
kaaliumsorbaat ja naatriumbensoaat, pantoteenhape 
(B5-vitamiin / D-kaltsium pantoteenhape), biotiin, 
viinamarjaseemne ekstrakt (Vitis vinifera L.), 
hariliku aaloe geeli ekstrakt (Aloe barbadensis Mill.), 
spinati pulber (Spinacia oleracea L.), magusaine 
stevioolglükosiid, granaatõunaekstrakt (Punica 
granatum L.), brokoli pulber (Brassica oleracea L. var. 
Italica), lehtkapsa pulber (Brassica oleracea L. var. 
Acephala), hariliku ženšenni ekstrakt (Panax ginseng 
C.A. Meyer), B6-vitamiin (püridoksiinvesinikkloriid), 
tiamiin (B1-vitamiin / tiamiinvesinikkloriid), 
jõhvikaekstrakt (Vaccinium macrocarpon Aiton), 
riboflaviin (B2-vitamiin), assaiekstrakt (Euterpe oleracea 
Mart.), amalaki õislehiku marjade pulber (Phyllanthus 
emblica L.), B12-vitamiin (tsüanokobalamiin), foolhape 
(pteroüülmonoglutamiinhape).
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Ainult tervisliku toidu söömisest ei piisa, oluline on 
ka toitainete õige omastamine kogu päeva jooksul 
energia saamiseks.

Kyäni Nitro Xtreme‘is on seesama kontsentreeritud 
nonivilja mahlasegu, mis sisaldub Kyäni Nitro FX‘i 
koostises, kombineeritud muude oluliste toitainetega, 
et vähendada väsimust ja kurnatust ning aidata sinu 
kehal ülejäänud Heaolukolmikust saadud toitaineid 
korralikult ainevahetuse käigus omastada.*

Meie nimetame seda Nitro efektiks, mis annab 
sinu kehale kõike seda, mida ta ainevahetuse 
soodustamiseks vajab, aga see on ka aidanud inimestel 
näha tagajärgi oma toitumismuudatustes, mis varem 
tulemusi ei näidanud.

* Kyäni Nitro Xtreme sisaldab niatsiini, mis aitab vähendada väsimust ja kurnatust, ning 
tiamiini, mis aitab kaasa normaalsele energiavahetusele.

KYÄNI
NITRO XTREME
KYÄNI
NITRO FX
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Nonipuu viljade 
mahlakontsentraat

Nii Nitro FX kui ka Nitro Xtreme 

sisaldavad Kyäni nonipuu viljade 

patenteeritud kontsentraati. 

Kyäni Nitro Xtreme sisaldab veelgi 

enam nonipuu viljade kontsentraati 

ning täiendavaid koostisaineid, mis 

annavad su kehale lisajõudu.

KUIDAS KASUTADA 
Tarbi 1 ml (20 tilka) üks kuni kolm korda 
päevas tervislikust eluviisi osana. Enne 
kasutamist loksuta korralikult.
Soovitame tarbida Nitro’t enne Sunrise’i ja 
Sunset’i, et tagada toitainete optimaalne 
imendumine, ning kogu päeva vältel, et 
suurendada oma energiataset.

KYÄNI NITRO XTREME‘I KOOSTISAINED

Nitro Xtreme koostisained: Glütseriin 
(niiskusesäilitaja), puhastatud vesi, 
magneesiumkloriidheksahüdraat, fruktoos, nonipuu 
viljade mahlakontsentraat (Morinda citrifolia), 
värvaine karamell (E150d), happesuse regulaator 
sidrunhape, looduslik lõhna- ja maitseaine rohemünt, 
tsinksulfaatmonohüdraat, maitset maskeeriv 
aine (erinevates kogustes: vesi, lagritsaekstrakt), 
niatsiinamiid, tiamiinmononitraat, mikrokapslites 
koensüüm Q10, kroomkloriidheksahüdraat.

TOITUMISALANE TEAVE

2 ml kohta** % NRV*

Tiamiini (vitamiin B1) 1 mg 90,7 %

Niatsiini (vitamiin B3) 2,4 mg NE 15 %

Tsinki 2,3 mg 23 %

Kroomi 9,7 µg 24 %

CoQ10 (ubikinoon) 500 µg

Nonipuu viljade mahla (Morinda 
citrifolia) 160 mg

*NRV: võrdluskogused (Nutrient Reference Values), 
EL-i määrus (EL) nr 1169/2011

KYÄNI NITRO FX‘I KOOSTISAINED

Vesi, nonipuu viljade mahlakontsentraat (Morinda 
citrifolia), fruktoos, looduslik lõhna- ja maitseaine 
rohemünt, happesuse regulaator sidrunhape, 
säilitusaine kaaliumsorbaat, säilitusaine 
kaaliumbensoaat.

TOITUMISALANE TEAVE

3 ml kohta

Nonipuu viljade mahla 312 mg

PEAMISED KASULIKUD 
OMADUSED

Tsink 
Aitab kaasa normaalsele kognitiivsele 
talitlusele

Vitamiin B1 (Tiamiin) 
Aitab kaasa normaalsele 
südametalitlusele

Vitamiin B3 (Niatsiin) 
Aitab vähendada väsimust ja kurnatust

Tsink 
Aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi 
eest

Aitab kaasa immuunsüsteemi 
normaalsele talitlusele

Tsink 
Aitab hoida vere testosterooni taset 
normaalsena

Tsink 
Aitab kaasa normaalsele viljakusele ja 
reproduktsioonile

Kroon, Tsink 
Aitavad kaasa normaalsele 
makrotoitainete ainevahetustele

KOOSTISAINED*
 

 Tiamiin/Vitamiin B1
 Niatsiin/Vitamiin B3
 Tsink
 Kroom
 CoQ10/Ubikinoon

* Kyäni Nitro Xtreme sisaldab niatsiini, mis aitab vähendada 
väsimust ja kurnatust, ning tiamiini, mis aitab kaasa normaalsele 
energiavahetusele.
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Ülioluline on hoida oma keha hästi toimimas. Kyäni 
Sunset on tõhus tokotrienoolide allikas, mis sisaldab 
ka kaladest nagu Alaska lõhest saadud olulisi 
oomega-3-rasvhappeid ning A- ja D-vitamiini.

KYÄNI
SUNSET
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KUIDAS KASUTADA 
Võta 3 kapslit koos õhtusöögiga.

KOOSTISAINED
 Tokotrienool/Tokoferool
 Oomega-3-rasvhapped/EPA ja DHA
 Vitamiin D
 Vitamiin A/Beetakaroteen

KYÄNI SUNSET’I KOOSTISAINED

Kalaõli (lõhe ja muud loodusest püütud kalad), 
E-vitamiin (riisikliiõlist saadud tokotrienool-
tokoferoolina), kalaželatiin, glütseriin 
(niiskusesäilitaja), vesi, Dunaliella salina 
looduslikud segatud karotenoidid, D-vitamiin 
(kolekaltsiferoolina).

TOITUMISALANE TEAVE

ööpäevase annuse kohta
= 3 kapslit (2535 mg) % NRV*

Oomega-3 749 mg

millest:

EPA (eikosapentaeenhape) 425 mg

DHA (dokosaheksaeenhape) 203 mg

Vitamiin A 801 µg RE 100 %

Vitamiin D 6 µg 120 %

Vitamiini E (tokotrienool-tokoferool) 121 mg α-TE 1008 %

*NRV: võrdluskogused (Nutrient Reference Values), 
EL-i määrus (EL) nr 1169/2011

AJU ON INIMESE KÕIGE 
RASVARIKKAM ELUND

Meie aju koosneb 60 protsendi 

ulatuses rasvast. Seetõttu on 

oluline süüa nn häid rasvu. Eriti 

palju sisaldavad oomega-3-

rasvhappeid näiteks pähklid ja 

rasvased kalad.

PEAMISED KASULIKUD 
OMADUSED

Oomega-3-rasvhapped (EPA ja 
DHA) 
Aitavad kaasa normaalsele 
südametalitlusele

Vitamiin D 
Aitab kaasa immuunsüsteemi 
normaalsele talitlusele

Vitamiin A  
Aitab hoida nahka normaalsena ja 
normaalset nägemist

Vitamiin A, D  
Aitavad hoida limaskesti normaalsena

Osalevad rakujagunemise protsessis

PROOVI KYÄNI 
7-PÄEVA-PAKETTI

See sisaldab Kyäni Sunrise’i, 
Sunset’i ja Nitro Xtreme’i 
proovipakke.
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 KASVATA LIHASMASSI1

 TOETA TREENINGUJÄRGSET    
 TAASTUMIST2

 SOODUSTA LUUDE TERVIST3

Kehas leiduvatest valkudest kõige valdavam on 
kollageen. Nooruses sünteesib meie keha kollageeni 
vabalt toiduga saadavatest aminohapetest ja valkudest. 
Vananedes aga hakkab keha võime kollageeni toota 
vähenema. Meie ainevahetus aeglustub, nahale ilmuvad 
vananemismärgid ja meie sportlikud võimed hakkavad 
kahanema.  

Kuna tänapäevane toit sisaldab harva loodusliku 
kollageeni rikkaid allikaid, aitab oma toidu täiendamine 
tervislikku kollageenivalku sisaldavate toitulisanditega 
säilitada oma heaolu ka vananedes. Kyäni’s HL5 ja FIT20 
valgutooted sisaldavad hüdrolüüsitud kollageenivalku, 
et imendumine oleks maksimaalne. Lisaks toetab 
rohusööjate vadakuvalgu isolaat FIT20-s sooritusvõime 
paranemist treeningute ajal, optimeerib taastumist ja 
aitab kasvatada terveid lihaseid.

KYÄNI 
PROTEIN
NUTRITIONALS

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
1 Valgud aitavad kaasa lihasmassi kasvule.
2  Magneesium aitab vähendada väsimust ja 

kurnatust.
3  Magneesium aitab hoida luid 

normaalsena.
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HEALTHY LIVING - TERVISLIK 
ELU
Valk on üks keha olulisematest ehitusmaterjalidest 
ning vananedes muutub kergesti seeduv valk heaolu 
säilitamiseks üha tähtsamaks.  
Seda leidub nahas, juustes ja liigestes ning see 
soodustab nii luude tervist kui ka tervislikku 
lihaskasvu. HL5 toetab organismi valguvajadust 
rohusööjatelt pärineva kollageeniga, mis on 
imendumise hõlbustamiseks hüdrolüüsitud.

KYÄNI
HL5
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KUIDAS KASUTADA 
Maksimaalse kasu saamiseks kujunda 
endale tervislik harjumus võtta üks pakk 
HL5’t iga päev – kas hommikul või enne 
magamaminekut või toidukordade vahel. 
Enne kasutamist loksuta hoolikalt.

KYÄNI HL5 CITRUS KOOSTISAINED

Vesi, rohusööjatelt pärineva kollageeni peptiidid, 
erütritool, happesuse regulaator sidrunhape, 
paksendaja ksantaankummi, looduslik lõhna- ja 
maitseaine (Mehhiko laimi ekstrakt, Sitsiilia 
sidruni ekstrakt, looduslik mõruduse maskeerija), 
keedusool, frukto-oligosahhariidid, säilitusaine 
kaaliumsorbaat, õunaäädika pulber, magusaine 
stevioolglükosiid.

KYÄNI HL5 PEACH KOOSTISAINED 

Vesi, hüdrolüüsitud veisekollageeni peptiidid, 
erütritool, happesuse regulaator sidrunhape, 
looduslik virsiku lõhna- ja maitseaine, paksendaja 
ksantaankummi, looduslik mõruduse maskeerija, 
keedusool, frukto-oligosahhariidid, säilitusaine 
kaaliumsorbaat, õunaäädika pulber, magusaine 
stevioolglükosiid.

PEAMISED KASULIKUD 
OMADUSED

Valgud 
Aitavad kaasa lihasmassi kasvule
Aitavad kaasa lihasmassi säilimisele

Valgud 
Aitavad hoida luid normaalsena

Erütritool 
Suhkru asemel erütritooli sisaldavate 
toitude/jookide tarbimine kutsub 
pärast nende tarbimist esile 
glükoositaseme madalama tõusu 
veres võrreldes suhkrut sisaldavate 
toitudega/jookidega

Magusaine steviool

Erütritool

Sidrunhape

Rohusööjatelt pärineva kollageeni peptiidid

Mehhiko laimi ekstrakt

Sitsiilia sidruni 
ekstrakt

Keedusool

Õunaäädika pulber

Valk on üks keha olulisematest ehitusmaterjalidest, vananedes 

muutub kergesti seeduv valk heaolu säilitamiseks üha tähtsamaks. 

Seda leidub nahas, juustes ja liigestes ning see soodustab nii luude 

tervist kui ka tervislikku lihaskasvu. HL5 toetab keha valguvajadust 

rohusööjatelt pärineva kollageeniga, mis on imendumise 

hõlbustamiseks hüdrolüüsitud.

TOITUMISALANE TEAVE
Portsjoni suurus: 1 pakk (30 ml) 
Portsjonite arv: 30

Kogus portsjoni kohta 100 ml

Energiat
109 kj

26 kcal
363 kj

87 kcal

Rasvu 0 g 0 g

Süsivesikute üldsisaldus
- millest suhkruid

1,4 g
0 g

4,7 g
0 g

Kiudaineid 0,15 g 0,5 g

Valku 5 g 16,7 g

Soola 0,11 g 0,37 g

SAMAD KASULIKUD 
OMADUSED NAGU 
HL5 CITRUS’EL, 
KUID TEISTSUGUNE 
MAITSE:

HL5 PEACH
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SOORITUSVÕIMET 
PARANDAVAD VALGUD 
Kuna valgud on üks keha olulisemaid alustalasid, 
toetavad valgupulbrid (rasvavaba) lihasmassi 
kasvatamist (lihaste anabolismi). Treeningud 
käivitavad lihaskoes kohanemisprotsessid, 
suurendades lihaskoe hüpertroofiat. Valgumolekulid, 
mida saame toidust või valgukokteilidest, on selle 
protsessi toimimiseks üliolulised. Lisaks võib valkude 
kiire kättesaadavus vähendada aega, mida keha 
vajab treeningutest taastumiseks.

Treeningute ja igapäevaelu raskuste tõttu on meie 
kehad pidevalt stressis. FIT20 sisaldab 10 grammi 
hüdrolüüsitud kollageeni ning lisaks 10 grammi 
rohusööjatelt pärineva vadakuvalgu isolaati, mida 
täiendab magneesium, mis aitab optimeerida lihaste 
taastumist ja kasvu treeningutel ja igapäevaelu 
nõudlikes tingimustes.

KYÄNI
FIT20

See toode on mõeldud kasutamiseks paralleelselt 
aktiivse elustiili ja tasakaalustatud toiduga.
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KUIDAS KASUTADA 
Sega 1 mõõdulusikatäis (30 g) FIT20 pulbrit hoolikalt 250-350 ml veega või oma 
eelistatud piimaga või lisa oma lemmiksmuutisse ning tarbi pärast treeningut 
või hommikusöögi ajal või mis tahes muul ajal, et suurendada oma päevast 
valgutarbimist. (See toode on mõeldud kasutamiseks paralleelselt aktiivse elustiili ja 
tasakaalustatud toiduga.)

Vihje: FIT20 vanillimaitse sobib ideaalselt sinu jooki või smuutit värskendama. Naudi seda 
oma toiduvaliku täiendusena, ükskõik millal soovid.

KYÄNI FIT20 KOOSTISAINED

Rohusööjatelt pärineva vadakuvalgu isolaat 
(piim), rohusööjatelt pärineva kollageeni 
peptiidid, looduslik vanilli lõhna- ja maitseaine, 
MCT õlipulber (piim), magneesiumtsitraat, 
päevalille letsitiin, magusaine stevioolglükosiid.

Looduslik vanilli lõhna- ja maitseaine

MCT õlipulber (piim)

Päevalille letsitiin

Rohusööjatelt pärineva kollageeni peptiidid

Magusaine steviool-
glükosiid

TOITUMISALANE TEAVE
Portsjoni suurus: 30 g (1 mõõdulusikatäis)
Portsjoneid pakis: 14

Kogus portsjoni kohta 100 g

Energiat
484 kj

116 kcal
1577 kj

377 kcal

Rasvu 1,7 g 5,4 g

millest küllastunud rasvu 1,2 g 3,9 g

Süsivesikute üldsisaldus 3,6 g 11,9 g

millest suhkruid 0,3 g 0,8 g

Kiudaineid 0,9 g 2,8 g

Valku 20 g 65,2 g

Soola 0,2 g 0,5 g

Magneesiumi 0,1 g 0,33 g

*27% võrdluskogustest (NRV), 
EL-i regulatsioon (EL) nr. 1169/2011

Rohusööjatelt pärineva vadakuvalgu 
isolaati ja hüdrolüüsitud kollageeni 
sisaldav FIT20 varustab keha valkude 
ja magneesiumi ainulaadse seguga, 
et parandada sooritusvõimet, toetada 
treeninguid ja nendest taastumist ning 
kasvatada terveid lihaseid.* 
* Valgud aitavad kaasa lihasmassi kasvule.

TÄIENDAVAD 
KOOSTISAINED

 Magneesiumtsitraat

PEAMISED KASULIKUD 
OMADUSED

Magneesium 
Aitab vähendada väsimust ja kurnatust
Aitab kaasa normaalsetele 
psühholoogilistele funktsioonidele

Valgud 
Aitavad kaasa lihasmassi kasvule
Aitavad kaasa lihasmassi säilimisele
Aitavad hoida luid normaalsena

Valgud, magneesium 
Aitavad hoida luid normaalsena

Magneesium  
Aitab kaasa normaalsele 
valgusünteesile
Aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele 
talitlusele
Osaleb rakujagunemise protsessis

Magneesium 
Aitab kaasa normaalsele 
energiavahetusele

Magneesium 
Aitab kaasa elektrolüütide tasakaalule

Magneesium 
Aitab hoida hambaid normaalsetena

AMINOHAPETE TABEL
Kogus portsjoni (1 mõõdulusikatäis - 30 g) kohta

Päevase annuse kohta (30 ml) % NRV*

Alaniin 1,62 mg

Arginiin 1,12 mg

Asparagiinhape 2,03 mg

Tsüsteiin <0,0007 mg

Tsüstiin 0,32 mg

Glutamiinhape 3,27 mg

Glütsiin 3,02 mg

Histidiin 0,29 mg

Hüdroksüproliin 1,32 mg

Isoleutsiin 0,96 mg

Leutsiin 1,61 mg

Lüsiin 1,67 mg

Ornitiin <0,0057 mg

Metioniin 0,28 mg

Fenüülalaniin 0,58 mg

Proliin 2,30 mg

Seriin 0,92 mg

Treoniin 1,06 mg

Trüptofaan 0,26 mg

Türosiin 0,41 mg

Valiin 0,94 mg

*NRV: võrdluskogused (Nutrient Reference Values), EL-i 
määrus (EL) nr 1169/2011
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Kui otsid tervislikku suupistet, siis siin ta on! Nucleus-
batoon varustab sind loodusliku valgu, vitamiinide 
ja mineraalainetega - ükskõik kas hommikusöögiks, 
trenni järel või vahepeal. Krõmpsuvate 
maapähklitükkide ja mustikate kombinatsioon 
on lihtsalt vastupandamatu. Aga mis parim: see 
valgu- ja energiabatoon on valmistatud ilma 
kunstlike lõhna- ja maitseaineteta, magustajateta ja 
lisaaineteta. 100% vegan ja gluteenivaba. Nucleus 
valgu- ja energiabatoon on looduslik, taimepõhine 
valguallikas ja garanteeritult piimavaba. Väärtuslikud 
ja toitaineterikkad taimepõhised koostisained 
toetavad sind nii treeningute ajal kui ka muudes 
aktiivsetes seiklustes.

 Kiire ja kauakestva energia saamiseks

  Võib kasutada nii sportimise eel, ajal 
kui ka järel

  Sobib ka vahepalaks

 Energia-amps

  Väga hästi seeditav, sest on toodetud 
ilma kunstlike maitse- ja lõhnaainete, 
värvainete ja säilitusaineteta.

KYÄNI
NUCLEUS 
PROTEIN & 
ENERGY BAR
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KYÄNI NUCLEUS KOOSTISAINED

Röstitud maapähklid (26%), riisisiirup, datlipasta, 
päevalilleseemned, riisivalk, kookosõli, hernevalk, 
looduslik lõhna- ja maitseaine, kuivatatud 
mustikapulber

Riisisiirup

Datlipasta

Kookosõli

Hernevalk

Kuivatatud musti-
kate pulber

Röstitud maapähklid

Päevalilleseemned

Riisivalk

NUCLEUS MAAPÄHKLI-MUSTIKA  
VALGU- JA ENERGIABATOON ON:

 Vegan

 Gluteenivaba

 Piimavaba

LIHTSALT LOODUSLIKULT MAITSEKAS!

 Ilma kunstlike lõhna- ja maitseaineteta

 Ilma lisaaineteta

 Ilma säilitusaineteta

TOITUMISALANE TEAVE
Portsjoni suurus: 1 batoon (50 g)
Portsjoneid: 12

Kogus portsjoni kohta 100 g % NRV*

Energiat
976 kj

244 kcal
1951 kj

488 kcal

Rasvu 14,1 g 28,2 g 20%
millest küllastunud rasvu 3,4 g 6,8 g 17%

Süsivesikute üldsisaldus 16,5 g 32,9 g 6%
millest suhkruid 12,5 g 25,0 g 14%

Kiudaineid 2,5 g 5 g **

Valku 10 g 20 g 20%

Soola 0,03 g 0,06 g 0,5%

Vitamiine ja mine-
raalaineid

Kaltsiumi 22,5 mg 45 mg 3%

Rauda 1,5 mg 3 mg 11%

Magneesiumi 58 mg 116 mg 15%

Mangaani 0,6 mg 1,2 mg 29%

Molübdeeni 0,6 mg 1,2 mg 120%

Fosforit 145 mg 290 mg 21%

Kaaliumi 220,5 mg 441 mg 11%

Naatriumi 29,9 mg 59,7 mg **

Tsinki 1,2 mg 2,4 mg 12%

Biotiini 4 µg 8 µg 8%

Foolhapet 25 µg 50 µg 12,5%

Vitamiini B3 0,7 mg 1,3 mg 4%

Vitamiini B1 0,1 mg 0,2 mg 10%

Vitamiini E
(DL a-tokoferoolatsetaadina)

3,7 mg 7,3 mg 31%

* NRV: võrdluskogused (Nutrient Reference Values), EL-i 
määrus (EL) nr 1169/2011
** NRV andmed ei ole saadaval

PEAMISED KASULIKUD 
OMADUSED

Valgud 
Aitavad kaasa lihasmassi kasvule
Aitavad kaasa lihasmassi säilimisele

Valgud, mangaan, fosfor 
Aitavad hoida luid normaalsena

Magneesium, mangaan, fosfor 
Aitavad kaasa normaalsele 
energiavahetusele

Magneesium  
Aitab kaasa normaalsele 
valgusünteesile

Molübdeen 
Aitab kaasa normaalsele 
väävlitsisaldava aminohappe 
ainevahetusele

Magneesium 
Aitab vähendada väsimust ja kurnatust
Aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele 
talitlusele
Aitab kaasa normaalsetele 
psühholoogilistele funktsioonidele

Magneesium 
Aitab kaasa elektrolüütide tasakaalule

Magneesium 
Osaleb rakujagunemise protsessis

Mangan, vitamiin E 
Aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse 
stressi eest

Fosfor 
Aitab kaasa rakumembraanide 
normaalsele talitlusele

Mangaan  
Aitab kaasa sidekoe normaalsele 
moodustumisele

Fosfor 
Aitab hoida hambaid normaalsetena
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LOODUSPÕHINE 
SÖÖGIKORRA ASENDAJA - 
VITAMIINID, MINERAALAINED 
JA VALGUD
Sa püüad toituda tervislikult ja varustada oma keha 
kvaliteetsete toitainetega, et see toimiks parimal võimalikul 
viisil. Sa asendad ebatervislikke toite tervislike suupistetega, 
planeerid oma eineid, et ei tekiks kiusatust välja sööma 
minna, ning alustad iga hommikut smuutiga. Kuid elul 
on omad plaanid ning sinu kappi hakkavad jälle ilmuma 
ahvatlevad maiustused ja sa ei suuda leida hommikusmuuti 
valmistamiseks vajalikku kümmet minutit. Me kõik oleme 
seda kogenud.

Tervislikult toitumine ja mugavus ei käi alati käsikäes. 
Vähemalt oli see nii enne Kyäni Core 140+ loomist. Aga 
nüüd on olemas tervislik ja toitainerikas söögikorda asendav 
kokteil, mille saad kõigest 60 sekundiga kokku segada. 
Tegemist on täistoiduga, nii et teisi toite pole juurde vajagi. 
Lihtsalt sega see veega läbi ning võid oma päeva jätkata, 
teades, et iga lonksuga teed oma kehale head

Kyäni Core 140+ söögikorda asendav kokteil on mugav 
eine, mis varustab keha valkude, kiudainete ning 
oluliste vitamiinide ja mineraalainetega. See sisaldab 
21,6 grammi rohusööjatelt pärinevat lihaskude toetavat 
valku, toiduvalikut rikastavaid maheköögivilju ning 2,5 
grammi mahedatest allikatest pärit kiudaineid. Lisaks 
veel seedeensüüme ja probiootikume, tänu millele saad 
tervislikest koostisainetest tõesti kasu. Sealjuures sisaldab 
see vaid 243,6 kalorit ja 2,2 grammi suhkrut, varustades su 
keha vajaliku energiaga ilma kunstlike magusainete abita. 
Tervislikult toitumine ei pea olema keeruline. Proovi looduse 
mugavaimat einet Kyäni Core 140+.

KYÄNI
CORE 140+

#HEALTHYCONVENIENTNUTRITION
#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#MEALREPLACEMENT
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Punapeedimahla 
kontsentraat (Beta 
vulgaris) 

Malphighia glabra 
marjad

Spirulina (Arthrospia platensis) 

Kuivatatud õunad

Odraoras 

Nisuoras

Sojaletsitiini pulber 

Kaer

Kondenseeritud 
klorella vedelik 

Teepõõsa lehed

Hariliku viinapuu 
seemned 

Metsporgandi  
juurepulber 

Tomat

Radix astraga-
lus’e juur

Brokoli õisikud ja 
varred 

Granaatõun

Ogapaanaksi 
kuivatatud juured Musta leedri kuivatatud 

viljade pulber

Röstitud kõrvitsaseem-
nete valk

Kakaopulber

Mahe linaseemne-
pulber

Hariliku mustika viljad

Hõlmikpuu lehed

Hariliku lutserni lehed 

Sojahelbed 

PEAMISED KASULIKUD 
OMADUSED

Vitamiinid A, B2 (riboflaviin), B3 
(niatsiin), B7 (biotiin) 
Aitavad hoida limaskestasid ja nahka 
normaalsena
Vitamiin C  
Aitab kaasa kollageeni normaalsele 
moodustumisele veresoonte, luude, 
kõhrkoe, igemete, naha ja hammaste 
normaalseks talitluseks
Vask 
Aitab kaasa juuste ja naha normaalsele 
pigmentatsioonile
Vask, seleen, vitamiin B7 (biotiin), 
tsink 
Aitavad hoida juukseid normaalsena

Vitamiinid A, B2 (riboflaviin), tsink 
Aitavad hoida normaalset nägemist

Vitamiinid A, D, C, B6, B9 (folaat), 
B12, raud, tsink, vask, seleen 
Aitavad kaasa immuunsüsteemi 
normaalsele talitlusele
Vitamiinid C, B1 (tiamiin), B2 
(riboflaviin), B3 (niatsiin), B5 
(pantoteenhape), B6, B7 (biotiin), 
B12, kaltsium, vask, raud, 
magneesium, mangaan, jood 
Aitavad kaasa normaalsele 
energiavahetusele
Vitamiin B6 
Hormonaalse aktiivsuse regulatsioon
Vitamiin C 
Aitab kaasa E-vitamiini algvormi 
taastekkimisele
Aitab kaasa immuunsüsteemi 
normaalse talitluse säilimisele 
intensiivse kehalise koormuse ajal ja 
pärast seda

Vitamiinid B6, B9 (folaat), B12 
Aitavad kaasa homotsüsteiini 
normaalsele ainevahetusele
Vitamiin B7 (biotiin), tsink 
Aitavad kaasa makrotoitainete 
ainevahetusele

Tsink 
Aitab kaasa normaalsele DNA-
sünteesile

Vitamiin D, kaltsium, magneesium
Aitavad hoida luid ja hambaid 
normaalsena

Aedspinat

Pruuni riisi jahu

Vitamiin B6 
Aitab kaasa normaalsele tsüsteiini 
sünteesile ning normaalsele valgu- ja 
glükogeeniainevahetusele

Tsink 
Aitab kaasa normaalsele happe-
alustasakaalule ja normaalsele 
süsivesikute ainevahetusele

Vitamiinid B6, B12, raud 
Aitavad kaasa vere punaliblede 
normaalsele moodustumisele
Vitamiin D 
Aitab kaasa kaltsiumi ja fosfori 
normaalsele imendumisele/
ärakasutamisele ja normaalsele vere 
kaltsiumisisaldusele
Vitamiin K, kaltsium 
Aitavad kaasa vere normaalsele 
hüübimisele

Vitamiin D, kaltsium, magneesium 
Aitavad kaasa kaasa normaalsele 
lihaste tööle

Tsink 
Aitab kaasa normaalsele viljakusele ja 
reproduktsioonile
Aitab aitab hoida vere testosterooni 
taset normaalsena

Magnesium, tsink 
Aitavad kaasa normaalsele 
valgusünteesile

Raud, tsink, jood 
Aitavad kaasa normaalsele 
kognitiivsele talitlusele
Vitamiinid C, B2 (riboflaviin), B3 
(niatsiin), B5 (pantoteenhape), B6, B9 
(folaat), B12, magneesium, raud 
Aitavad vähendada väsimust ja 
kurnatust
Vitamiinid C, B1 (tiamiin), B3 
(niatsiin), B6, B7 (biotiin), B9 (folaat), 
B12, magneesium 
Aitavad  kaasa normaalsetele 
psühholoogilistele funktsioonidele ja 
närvisüsteemi normaalsele talitlusele

Seleen, tsink 
Aitavad hoida küüsi normaalsena
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KUIDAS KASUTADA 
Lisa 2 kuhjaga mõõdulusikatäit (60 
g) pulbrit 300 ml külmale veele või 
meelepärasele piimale. Loksuta hoolega 
või sega blenderis.

KYÄNI CORE 140+ KOOSTISAINED

Ultrawhey WPI 90, piimavalgu kontsentraat 85%, 
kookoskoor, inuliin, mahe kookospähklisuhkur, 
aedviljade segu, piimapulber, vitamiinide ja 
mineraalainete eelsegu, kakaopulber, pruuni riisi 
jahu, šokolaadikoogi lõhna- ja maitseaine, mahe 
linaseemnepulber, röstitud kõrvitsaseemnete 
valk, koliinbitartraat, Himaalaja roosa sool, 
seedimist soodustavate ensüümide segu, steevia, 
LactoSpore®

TÄIENDAVAD  
KOOSTISAINED

 Vitamiin A
 Vitamiin B1
 Vitamiin B2
 Vitamiin B3
 Vitamiin B5
 Vitamiin B6
 Vitamiin B7
 Vitamiin B12
 Vitamiin C
 Vitamiin D2
 Vitamiin E
 Vitamiin K1
 Kaltsium
 Vask
 Jood
 Raud
 Mangaan
 Magneesium
 Kaalium 
 Seleen 
 Naatrium
 Tsink

TOITUMISALANE TEAVE
Portsjoni suurus: 60 g (2 mõõdulusikatäit)
Portsjonite arv pakis: 14

Kogus portsjoni kohta
Kogus 
100 g

Energiat
1019,3 kj

243,6 kcal
1682 kj

402 kcal

Valku 21,6 g 35,7 g

Rasva 8,1 g 13,4 g

Süsivesikuid 21,4 g 35,3 g

millest suhkruid 2,2 g 3,7 g

Kiudaineid 2,5 g 4,1 g

Soola 530,9 mg 876 mg

VITAMIINIDE JA MINERAALIDE EELSEGU**
3550 mg Premix-eelsegu portsjon

Toitaine Minimaalne toitaine kogus % NRV*

Vitamiin A 240 µg RE 30 %

Vitamiin D2 1,5 µg 30 %

Vitamiin E 3,6 mg α-TE 30 %

Vitamiin K1 22,5 µg 30 %

Vitamiin C 24 mg 30 %

Vitamiin B1 0,33 mg 30 %

Vitamiin B2 0,42 mg 30 %

Vitamiin B3 4,8 mg 30 %

Vitamiin B6 0,42 mg 30 %

Vitamiin B9 60 µg 30 %

Vitamiin B12 0,75 µg 30 %

Vitamiin H 1,5 µg 30 %

Vitamiin B5 1,8 mg 30 %

Kaltsium 240 mg 30 %

Fosfor 210 mg 30 %

Magneesium 112,5 mg 30 %

Raud 4,2 mg 30 %

Tsink 3 mg 30 %

Vask 0,3 mg 30 %

Mangaan 0,6 mg 30 %

Seleen 16,5 µg 30 %

Jood 45 µg 30 %

Naatrium 172,5 mg **

Kaalium 500 mg 25 %

* NRV = võrdluskogused (Nutrient Reference Values)
** NRV andmed ei ole saadaval

Erinevalt valgukokteilidest sisaldavad 
söögikorda asendavad kokteilid sama 
palju toitaineid nagu terviklik eine. Enamik 
söögikorda asendavaid kokteile sisaldab 
200–400 kalorit ning rohkelt valke, kiudaineid, 
olulisi vitamiine ja mineraalaineid. Seetõttu 
on Kyäni Core 140+ kokteilid mugav viis liikvel 
olles tervislikult ja vähese kaloritarbimisega 
toituda. Söögikorda asendavad kokteilid on 
kaasaskantavad ja mugavad ning võivad 
aidata sul võidelda kiusatusega tarbida 
ebatervislikku töödeldud toitu. 

Stressis olles või kiirustades on lihtne 
haarata töödeldud valmistoidu või kiirtoidu 
järele. Paraku võivad töödeldud toidud sinu 
kehakaalule väga halvasti mõjuda. Enamik 
neist sisaldab rohkelt suhkruid, rafineeritud 
süsivesikuid ja kunstlikke koostisaineid 
ning väga vähe kasulikke toitaineid. Lisaks 
aktiveerivad suhkru-, soola- ja rasvarikkad 
töödeldud toidud aju mõnukeskuseid, 
mis võib samuti ülesöömist põhjustada. 

Vähendatud kalorsusega dieedi raames päevas ühe toidukorra 
asendamine toidukorra toidu asendajaga aitab kaasa kehakaalu 
hoidmisele pärast kaalukaotust (kehakaalu hoidmine pärast 
kaalukaotust). Vähendatud kalorsusega dieedi raames päevas kahe 
toidukorra asendamine toidukorra toidu asendajaga aitab kaasa kaalu 
kaotamisele (kehakaalu alandamine).

Muuda Core 140+ veelgi 
kasulikumaks, kombineerides 
seda Kyäni Nitroga, ja toeta 
toitainete imendumist 
organismis.

Seega tasub alati tarbida tervislikku toitu, 
kuid kiiretel päevadel ei ole see alati lihtne. 
Söögikorda asendavaid kokteile on mugav 
liikvel olles juua ning need on kiirtoidust 
oluliselt tervislikumad. Söögikorda asendavad 
kokteilid varustavad keha kõigi toitainetega, 
mida sa terviklikust einest saama peaksid.

MILLEKS ON SÖÖGIKORDA ASENDAVAD 
KOKTEILID HEAD?

LK 35 / 42 LK 36 / 42



Sinu aju on väga oluline organ. Keha juhtimiskeskusena 
vastutab aju selle eest, et sinu süda ja kopsud töötaksid 
ning et sa saaksid liikuda, tunnetada ja mõtelda. Seetõttu 
tasub sul hoida aju optimaalses töökorras. Toit, mida sa 
sööd, mängib olulist rolli aju tervena hoidmisel ning võib 
parandada teatud vaimseid funktsioone nagu mälu ja 
keskendumisvõime.

Paljud meist töötavad kõvasti, kuid mitte arukalt. Meil 
on eesmärgid ja unistused, mida soovime saavutada, 
ning nende nimel pingutame nii kõvasti, et riskime oma 
tervisega. Me harrastame ebatervislikke harjumusi nagu 
kehv toiduvalik või ebapiisav uneaeg. 

Enamik energiajooke annavad lihtsalt energiat. Olgem 
ausad – kofeiinist on kasu ainult teatud määral. Nad ei 
sisalda toitaineid, mis võivad parandada keskendumis- ja 
tähelepanuvõimet, ent selle asemel on nad täis suhkrut 
ja kunstlikke koostisaineid. Nutikas energiashot Kyäni ON 
sisaldab pikaajaliselt energiat andvat looduslikku päritolu 
guaraana kofeiini* ning koostisainete patenteeritud 
segu, mis soodustab keskendumist, tähelepanuvõimet ja 
mõtteselgust.**

KYÄNI
ON
KOGNITIIVNE
TOITUMINE

*Kofeiin ergutab inimese kesknärvisüsteemi ning mõõdukas koguses tarbituna suurendab 
tähelepanelikkust ja vähendab unisust. (http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/
caffeine)
 **Kyäni ON sisaldab vitamiine B1 (tiamiin), B2 (riboflaviin), B3 (niatsiin), B6 ja B12. Need 
vitamiinid aitavad kaasa närvisüsteemi talitlusele, psühholoogilistele funktsioonidele (v.a 
vitamiin B2) ning vähendavad väsimust ja kurnatust (v.a vitamiin B1).

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#TURNONYOURBRAIN
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KUIDAS KASUTADA 
Loksuta hoolega. Võta üks terve pakk (60 ml) 
maksimaalse kasu saamiseks. Mitte rohkem 
kui 3 korda päevas, kofeiinitaseme tõttu. 
Mõju on inimesiti erinev, kuid tavaliselt 
kestab umbes 4-6 tundi. Seega arvesta 
sellega oma uneaega planeerides

HOIATUS: Lapsed, rasedad või imetavad naised 
ja kofeiinile tundlikud inimesed ei tohiks seda 
toodet tarbida. Kui võtad ravimeid või sul on 
terviseprobleem, konsulteeri enne tarbimist 
oma arstiga.

TÄIENDAVAD KOOSTISAINED
 Tiamiin HCl
 Riboflaviin
 Nikotiinamiid
 Püridoksiin
 Metüülkobalamiin

KYÄNI ON’I KOOSTISAINED

Puhastatud vesi, suhkruroo mahla siirup, 
erütritool, sidrunhape, guaraana seemne 
ekstrakt, inositool, rohelise tee ekstrakt 
(L-teaniin), naatriumkloriid, tauriin, B3-vitamiin 
(nikotiinamiid), tsitikoliin, vaarika looduslik 
lõhna- ja maitseaine, ksantaankummi, tsitrulliin, 
suur kalganirohi, looduslik maitset maskeeriv 
aine, uimastava juustumarja juure ekstrakt, 
kaaliumsorbaat, greibi looduslik lõhna- ja 
maitseaine, steevia, pürrolokinoliinkinoon, 
Alaska metsmustikas, sasi-vesikaak, B6-vitamiin 
(püridoksiin), B2-vitamiin (riboflaviin), B1-vitamiin 
(tiamiin HCl), B12-vitamiin (metüülkobalamiin)

TOITUMISALANE TEAVE
Portsjoni suurus: 1 pakk (62 g)
Portsjonite arv: 7

Kogus portsjoni kohta 100 g

Energiat
88 kj

21 kcal
142 kj

34,5 kcal

Rasvu Trace < 0,1 g

Süsivesikuid
millest suhkruid

5,82 g
2 g

9,38 g
3,22 g

Valku <0,5 g <1g

Soola 0,29 g 0,467 g

Kofeiini 100 mg 161,3 mg

Vitamiinid

Vitamiin B1 0,68 mg 1,1 mg

Vitamiin B2 0,87 mg 1,4 mg

Vitamiin B3 9,92 mg 16 mg

Vitamiin B6 0,87 mg 1,4 mg

Vitamiin B12 1,55 µg 2,5 µg

PEAMISED KASULIKUD 
OMADUSED

Vitamiinid B1 (tiamiin), B2 
(riboflaviin), B3 (niatsiin), B6, 
B12 
Aitavad kaasa närvisüsteemi 
normaalsele talitlusele
Vitamiinid B2 (riboflaviin), B3 
(niatsiin), B6, B12 
Aitavad vähendada väsimust ja 
kurnatust

Vitamiinid B1 (tiamiin), B3 
(niatsiin), B6, B12 
Aitavad kaasa normaalsetele 
psühholoogilistele funktsioonidele

Kloriid (NaCl) 
Aitab kaasa normaalsele seedimisele, 
soodustades soolhappe tootmist maos

Vitamiinid B6, B12, koliin 
Aitab kaasa homotsüsteiini 
normaalsele ainevahetusele

Vitamiin B6  
Aitab kaasa normaalsele tsüsteiini 
sünteesile ja normaalsele valgu- ja 
glükogeeniainevahetusele

Vitamiin B1 (tiamiin)
Aitab kaasa normaalsele 
südametalitlusele

Vitamiin B2 (riboflaviin) 
Aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi 
eest

Vitamiinid B6, B12 
Aitavad kaasa vere punaliblede 
normaalsele moodustumisele

Vitamiinid B2 (riboflaviin), B3 
(niatsiin) 
Aitavad hoida nahka normaalsena

Vitamiin B2 (riboflaviin
Aitab hoida normaalset nägemist

Suur kalganirohi

Rohelise tee ekstrakt

Alaska metsmustika 
ekstrakt

Guaraana seemne ekstrakt

Sasi-vesikaak

Uimastava 
juustumarja juure 
ekstrakt

Suhkruroo mahla 
siirup

Steevia

 Inositool
 Tsitikoliin
 Tsitrulliin
 Tauriin
 Pürrolokinoliinkinoon
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Me elame maailmas, kus imetletakse ja isegi ülistatakse väga palju 
töötamist. Sa annad endast parima, oled sa siis ema, kes sõidutab 
lapsi ujumistrenni ja valmistab iga päev sooja sööki, noor ettevõtja, 
kes kulutab kõik ärkvelolekutunnid idufirma arendamiseks, või 
mõjukas ärijuht, kes on pidevalt liikvel. Me mõistame sind. Pidev 
igapäevane pingutus võib sind väsitada, kurnata ja end tühjana 
tundma panna. 

Kyäni hindab töökust kõrgelt, ent veelgi kõrgemalt hindame me 
arukalt töötamist – sa võid saavutada päeva jooksul kõik, mida 
soovid, kuid tee seda viisil, mis ei kahjusta tervist. 

See nutikas energiashot sisaldab kõigest 2 grammi suhkrut ja 21 
kalorit, sellega võid muretult alustada oma päeva, täita olulisi 
ülesandeid või saada üle pärastlõunasest väsimusest.

TURN 

YOUR BRAIN
AJU ON INIMESE KÕIGE RASVARIKKAM 
ELUND
Meie aju koosneb 60 protsendi ulatuses 
rasvast. Seetõttu on oluline süüa nn häid 
rasvu. Eriti palju sisaldavad oomega-3-
rasvhappeid näiteks pähklid ja rasvased 
kalad.

AJU ON ENERGIAÕGARD
Võrreldes kehaga on aju suhteliselt väike. 
Kuigi aju moodustab kõigest kaks protsenti 
kogu kehamassist, tarbib see 20 protsenti 
energiast, mida keha päeval kasutab. 
Aju tuleb pidevalt varustada hapniku ja 
glükoosiga.

AJU SUURUS EI ÜTLE INTELLIGENTSUSE 
KOHTA MIDAGI
Meestel on suurem aju kui naistel. See on 
keskmiselt 100 grammi raskem. Kuid aju kaal 
ei mõjuta intelligentsust.

AJU KOOSNEB 
ERINEVATEST 
OSADEST
SUURAJU
Siin paiknevad nägemis- ja kõnekeskused 
ning ka mõtlemine on üks suuraju 
põhifunktsioone.

VÄIKEAJU
Vastutab peamiselt keha koordineerimise 
eest.

VAHEAJU
Vaheaju on ühendatud ajutüvega. Siin 
paikneb ka talamus. See filtreerib sensoorset 
infot ja edastab selle teadvusesse. Lisaks 
paikneb siin hüpotalamus. See kontrollib 
une ja ärkveloleku rütmi, nälja- ja 
janutunnet, aga ka sugutungi ning valu ja 
temperatuuri tunnetust.

AJUTÜVI
Kontrollib reflekse nagu haigutamine, 
hingamine ja südamelöögid.

Loe lähemalt ka meie 
SUNSET’i kohta, see on 
oomega-3-rasvhapete ja 
muude tõhusate toitainete 
oluline allikas.
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Kyäni Europe AB 
Ebbe Lieberathsgatan 18B 

412 65 Göteborg

“KYÄNI,® KYÄNI SUNRISE,® KYÄNI SUNSET,® KYÄNI NITRO XTREME,™ KYÄNI NITRO FX,® KYÄNI HL5,™ KYÄNI FIT20,™ KYÄNI EXPERIENCE MORE,® ja HEALTHY LIVING MOVEMENT™ on 
Kyäni, Inc’ile kuuluvad kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid. Märke ® ja ™ ei ole selles trükises kasutatud lugemise hõlbustamiseks. Kõik õigused kaitstud. 
Selles tootebrošüüris mainitud Kyäni äripartnerite sissetulekute tasemed ei esinda tüüpilise äripartneri teenistust, samuti ei esinda ega garanteeri need uue äripartneri tulevast 
teenistust. Edu saavutamine Kyäniga nõuab palju tööd, püüdlikkust, visadust ja liidrioskusi ning sõltub sellest, kui tõhusalt äripartner neid omadusi rakendab. 
Euroopa Meditsiiniagentuur (EMA) ei ole siin mainitud kasulikke omadusi hinnanud. Kyäni tooteid ei käsitleta ega pakuta kunagi ravimitena ega meditsiinilkuurina ühegi 
füüsilise ega vaimse haiguse, tervisehäire ega tervisliku seisundi jaoks. Kyäni tooted ei ole mõeldud ühegi haiguse ega tervisliku seisundi diagnoosimiseks, ravimiseks ega 
ennetamiseks.
© Kyäni tootebrošüür. Kõik õigused kaitstud. Materjali ei tohi kopeerida ei tervikuna ega osana üheski vormis ilma eelneva kirjaliku loata. Trükitud Euroopas.
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