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SUNRISE & NITRO
NO RĪTA

KYÄNI
TRIANGLE
OF WELLNESS

NITRO
PUSDIENLAIKĀ

SUNSET & NITRO
VAKARĀ

KYÄNI PRODUKTU STĀSTS
Jau pašā sākumā Kyäni dibinātāji apzinoties Aļaskas
savvaļas melleņu potenciālu, apvienoja tās ar 20 citiem
pārtikas produktiem, lai izveidotu Kyäni Sunrise - garšīgu
sulu maisījumu, kas organismam sniedz 10 vitamīnus
un minerālvielas. Sunrise papildina Kyäni Sunset, kura
sastāvā ir tokotrienoli kopā ar Omega-3 taukskābēm,
kas ir iegūtas no zivīm, ieskaitot Aļaskas savvaļa lasi.
Vienojošs faktors, kā papildinājums Triangle of Wellness,
ir Kyäni Nitro, kas palīdz ķermenim absorbēt Sunrise
un Sunset esošās uzturvielas.* Triangle of Wellness
pievienojas Kyäni olbaltumvielu piedevas kā ideāls veids,
lai maksimāli iegūtu no uztura un nodrošinātu to, ka mēs
esam uzņemam uzturvielas, kas nepieciešamas veselīga
dzīvesveida uzturēšanai.

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
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*Kyäni Nitro Xtreme satur tiamīnu un niacīnu, kas palīdz nodrošināt normālu enerģijas
ieguves vielmaiņu. Niacīns veicina noguruma un nespēka samazināšanos.
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KYÄNI
SUNRISE
Aļaskas savvaļas mellenes satur iedarbīgus
antocianīna pigmentus, kas tās pasargā no
bojājumiem, ko rada skarbie laikapstākļi. Apvienojot
tās ar vēl 20 citām sastāvdaļām, tika radīts Kyäni
Sunrise ar ūdenī šķīstošām uzturvielām un
antioksidantiem, kuru mēs tagad tik labprāt baudām.

GALVENIE IEGUVUMI
B5 vitamīns (pantotēnskābe)
Palīdz uzturēt garīgās darbaspējas

B1 vitamīns (tiamīns)
Veicina normālu sirds darbību

Vitamīni B1 (tiamīns), B2 (riboflavīns), B3
(niacīns), B5 (pantotēnskābe), B6, B7 (biotīns),
B12
Palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu
Veicina normālu nervu sistēmas darbību

Vitamīni B6, B9 (folāts), B12, C
Veicina normālu imūnsistēmas darbību

Vitamīni B2 (riboflavīns), C
Veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu

C vitamīns
Veicina normālu kolagēna veidošanos, kas
nepieciešams normālai skrimšļu darbībai

B7 vitamīns (biotīns)
Palīdz nodrošināt normālu makroelementu vielmaiņu
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Asaī ogas

PAPILDU
SASTĀVDAĻAS

Meža avenes

Dzērvenes

Gaišās vīnogas

Brokoļi
Bumbieri
Burkāni
Aronijas

Tiamīns/B1 vitamīns
Riboflavīns/B2 vitamīns
Niacīns/B3 vitamīns
Pantotēnskābe/B5 vitamīns
B6 vitamīns
Biotīns/B7 vitamīns
Inositols/B8 vitamīns
Folskābe/B9 vitamīns
B12 vitamīns
C vitamīns
SUNRISE SASTĀVDAĻAS

Mellenes
Alveja

Žeņšeņs
Lapu kāposti

Granātāboli
Laimi
Indijas ērkšķogas
Mangostāni
Spināti
Stēvijas lapu ekstrakts
Konkorda vīnogas

Vīnogu kauliņu ekstrakts
Vīnogu miziņu ekstrakts
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Ūdens, fruktoze, gaišo vīnogu (Vitis vinifera L.) sulas
koncentrāts, bumbieru (Pyrus communis L.) sulas
koncentrāts, konkorda vīnogu (Vitis labrusca L.)
sulas koncentrāts, melleņu (Vaccinium corymbosum
L.) sulas koncentrāts, aroniju (Aronia melanocarpa
Michx) sulas koncentrāts, granātābolu (Punica
granatum L.) sulas koncentrāts, meža aveņu
(Rubus idaeus L.) sulas koncentrāts, dzidrinātas
laima (Citrus latifolia Tanaka) sulas koncentrāts,
burkānu (Daucus carota L. var. sativus) un melleņu
(Vaccinium corymbosum L.) koncentrāts, skābuma
regulētāji ābolskābe un citronskābe, vīnogu (Vitis
vinifera L.) miziņu ekstrakts, mangostānu (Garcinia
mangostana L.) sulas koncentrāts, Aļaskas savvaļas
melleņu (Vaccinium uliginosum L.) koncentrāts,
biezinātājs ksantāna sveķi, dabisks aromatizētājs
avenes, C vitamīns (askorbīnskābe), inositols, B3
vitamīns (niacīns/niacinamīds), konservanti kālija
sorbāts un nātrija benzoāts, pantotēnskābe (B5
vitamīns/kalcija D-pantotenāts), biotīns, vīnogu
(Vitis vinifera L.) kauliņu ekstrakts, alvejas (Aloe
barbadensis Mill.) želejas ekstrakts, spinātu (Spinacia
oleracea L.) pulveris, saldinātājs steviola glikozīds,
granātābolu (Punica granatum L.) ekstrakts,
brokoļu (Brassica oleracea L. var. Italica) pulveris,
lapu kāpostu (Brassica oleracea L. var. Acephala)
pulveris, žeņšeņa (Panax ginseng C.A. Meyer)
ekstrakts, B6 vitamīns (piridoksīna hidrohlorīds),
tiamīns (B1 vitamīns/tiamīna hidrohlorīds), dzērveņu
(Vaccinium macrocarpon Aiton) ekstrakts, riboflavīns
(B2 vitamīns), asaī (Euterpe oleracea Mart.) ogu
ekstrakts, Indijas ērkšķogu (Phyllanthus emblica L.)
pulveris, B12 vitamīns (ciankobalamīns), folskābe
(pteroilmonoglutamīnskābe).

LIETOŠANA
Sāciet dienu, izdzerot lielu glāzi ūdens, 1
paciņu Sunrise un 20 pilienus Nitro. Padariet to
par ikrīta rituālu – tas jums iepatiksies!
Tukšā dušā iedzerts ūdens mazina bada sajūtu,
līdz ar to mēs apēdīsim mazāk. Šis vienkāršais
paņēmiens atvieglos jebkuras diētas ievērošanu.
Salīdzinošā pētījumā tika konstatēts, ka tie, kas
dzer ūdeni, novājē daudz straujāk.
Ūdens palīdz organismam atbrīvoties no
toksīniem, kas tajā izveidojušies naktī. Nakts laikā
organisms attīrās. Toksīnus, kas izveidojas šajā
procesā, ir jāizskalo no organisma. No rīta iedzerot
ūdeni, mēs sekmējam šo toksīnu izskalošanu.
Tiek stimulēta vielmaiņa. Ūdens nodrošina šūnas
ar šķidrumu, kas nepieciešams to netraucētai
darbībai. Tas ir obligāts priekšnosacījums
sekmīgam vielmaiņas procesam. Turklāt,
pārstrādājot ūdeni, organisms dedzina kalorijas.
Liela daļa kaloriju tiek patērēta, lai uzsildītu aukstu
ūdeni līdz ķermeņa temperatūrai.

UZTURVĒRTĪBAS INFORMĀCIJA
PORCIJAS lielums: 30 ml (1 paciņa)
Porciju skaits: 30
Dienas devā (30 ml)
Enerģija

30 kcal

Tauki
no kuriem piesātinātie tauki
Ogļhidrāti
no kuriem cukuri
Olbaltumvielas
Sāls

130 kj
0g
0g
7,5 g
5,4 g
0,3 g
0g

Dienas devā (30 ml)

% UAV*

60 mg
1.95 mg
1.7 mg
25 mg NE
2.1 mg
200 µg
3 µg
150 µg
15 mg
25 mg

75 %
177 %
121 %
156 %
150 %
100 %
120 %
300 %
250 %

C vitamīns
Tiamīns (B1 vitamīns)
Riboflavīns (B2 vitamīns)
Niacīns (B3 vitamīns)
B6 vitamīns
Folskābe
B12 vitamīns
Biotīns
Pantotēnskābe (B5 vitamīns)
Inositols
UAV: Uzturvielu atsauces vērtības,
ES regula (ES) Nr. 1169/2011
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KYÄNI
NITRO XTREME
KYÄNI
NITRO FX
Mums ne tikai jāpārliecinās, ka mēs uzņemam veselīgu
uzturu, bet, lai iegūtu enerģiju, arī pareizi jāmaina
uzturvielas, ko saņemam dienas laikā.
Kyäni Nitro Xtreme apvieno tās pašas koncentrācijas
Noni sulas maisījumu, kas atrodams Kyäni Nitro FX, ar
citām svarīgām uzturvielām, lai mazinātu nogurumu
un nespēku, un palīdzētu jūsu ķermenim pienācīgi
metabolizēt uzturvielas, ko nodrošina pārējie Triangle
of Wellness produkti.*
Mēs to dēvējam par Nitro efektu, jo tas ne tikai sniedz
organismam visu, kas nepieciešams vielmaiņas
paātrināšanai, bet arī palīdz cilvēkiem, kas ieviesuši
izmaiņas savā uzturā, sasniegt rezultātus, kuri līdz šim
bija izpalikuši.

*Kyäni Nitro Xtreme satur niacīnu, kas veicina noguruma un nespēka samazināšanos, un
tiamīnu, kas palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu.

9. LAPA NO 42
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SASTĀVDAĻAS*
Tiamīns/B1 vitamīns
Niacīns/B3 vitamīns
Cinks
Hroms
Koenzīms Q10/Ubikvinons

Noni augļu sulas koncentrāts
Gan Nitro FX, gan Nitro Xtreme
sastāvā ir Kyäni īpaši izstrādātais noni
augļu sulas koncentrāta maisījums.
Kyäni Nitro Xtreme satur vēl vairāk
noni augļu sulas koncentrāta un
papildu sastāvdaļas jūsu organisma
funkciju stimulēšanai.

GALVENIE IEGUVUMI
Cinks
Veicina normālas kognitīvās funkcijas

B1 vitamīns (tiamīns)
Veicina normālu sirds darbību

Ja vēlaties dzīvot veselīgi, tad lietojiet
1 ml (20 pilieni) līdz trim reizēm dienā.
Pirms lietošanas kārtīgi sakratiet.
Mēs iesakām lietot Nitro pirms Sunrise un
Sunset, lai nodrošinātu optimālu uzturvielu
uzsūkšanos un visas dienas garumā jums
netrūktu enerģijas.
SASTĀVDAĻAS KYÄNI NITRO FX
Ūdens, noni augļu (Morinda citrifolia) sulas
koncentrāts, fruktoze, dabisks aromatizētājs
krūzmētra, skābuma regulētājs citronskābe,
konservants kālija sorbāts, konservants kālija
benzoāts.

UZTURVĒRTĪBAS INFORMĀCIJA
3 ml

B3 vitamīns (niacīns)
Palīdz samazināt nogurumu un
nespēku

Cinks
Veicina šūnu aizsardzību pret
oksidatīvo stresu
Veicina normālu imūnsistēmas darbību

Cinks
Palīdz uzturēt normālu testosterona
līmeni asinīs

Cinks
Veicina normālu auglību un
reprodukciju

Chrom, Cinks
Palīdz nodrošināt normālu
makroelementu vielmaiņu.i

* Kyäni Nitro Xtreme satur niacīnu, kas veicina noguruma un nespēka
samazināšanos, un tiamīnu, kas palīdz nodrošināt normālu enerģijas
ieguves vielmaiņu.
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LIETOŠANA

Noni augļu (Morinda citrifolia) sula

312 mg

SASTĀVDAĻAS KYÄNI NITRO XTREME
Glicerīns (mitrumuzturētājs), attīrīts ūdens,
Magnija hlorīda heksahidrāts, fruktoze, noni
augļu (Morinda citrifolia) sulas koncentrāts,
krāsviela karamele (E150d), skābuma regulētājs
citronskābe, dabisks aromatizētājs krūzmētra,
cinka sulfāta monohidrāts, neitralizētājs
(atšķirīgos daudzumos: ūdens, lakricas ekstrakts),
niacinamīds, tiamīna mononitrāts, koenzīms Q10
mikrokapsulās, hroma hlorīda heksahidrāts.

UZTURVĒRTĪBAS INFORMĀCIJA
Tiamīns (B1 vitamīns)
Niacīns (B3 vitamīns)
Cinks
Hroms
Koenzīms Q10 (ubikvinons)
Noni augļu (Morinda citrifolia)
sula

2 ml**

% UAV*

1 mg
2,4 mg NE
2,3 mg
9,7 µg
500 µg

90,7 %
15 %
23 %
24 %

160 mg

*NRV: uzturvielu atsauces vērtība,
ES regula (ES) Nr. 1169/2011
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KYÄNI
SUNSET
Vissvarīgākais ir nodrošināt organisma funkciju
pareizu darbību. Kyäni Sunset satur iespaidīgu
daudzumu tokotrienolu apvienojumā ar svarīgajām
Omega-3 taukskābēm, kas iegūtas no zivīm, tostarp
Aļaskas savvaļas laša, kā arī ar A un D vitamīniem.
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14. LAPA NO 42

SASTĀVDAĻAS
Tokotrienols/Tokoferols
Omega-3 taukskābes/EPA un DHA
D vitamīns
A vitamīns/Beta karotīns

GALVENIE IEGUVUMI
Omega-3 (EPA & DHA)

LIETOŠANA
Uzņemiet 3 kapsulas vakariņu laikā.

IZMĒĢINIET MŪSU
KYÄNI KOMPLEKTU
7 DIENĀM

Veicina normālu sirds darbību

D vitamīns
Veicina normālu imūnsistēmas darbību

Smadzenes ir ķermeņa
treknākais orgāns

A vitamīns

Tauku saturs smadzenēs ir 60
procenti. Tāpēc ir tik svarīgi
ēst tā saucamos „labos”
taukus. Īpaši daudz Omega-3
taukskābju ir, piemēram,
riekstos un treknās zivīs.

Vitamīni A, D

kurā iekļauti Kyäni Sunrise,
Kyäni Sunset un Kyäni Nitro
Xtreme paraudziņi

Palīdz uzturēt ādas veselību un
normālu redzi

Palīdz uzturēt normālu muskuļu
darbību
Nepieciešams šūnu dalīšanās
procesam

UZTURVĒRTĪBAS INFORMĀCIJA

KYÄNI SUNSET SASTĀVDAĻAS
Zivju eļļa (iegūta no laša un citām savvaļas zivīm),
E vitamīns (no rīsu kliju eļļas iegūta tokotrienolatokoferola forma), zivju želatīns, glicerīns
(mitrumuzturētājs), ūdens, dažādi dabiski, no
Dunaliella salina mikroaļģēm iegūti karotenoīdi, D
vitamīns (holekalciferola formā)
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Dienas devā
= 3 kapsulās (2535 mg)

% UAV*

Omega 3
749 mg
t. sk.:
EPA (eikozānpentaēnskābe)
425 mg
DHA (dokosaheksānskābe)
203 mg
A vitamīns
801 µg RE
D vitamīns
6 µg
E vitamīns (tokotrienols-tokoferols) 121 mg α-TE

100 %
120 %
1008 %

*UAV: uzturvielu atsauces vērtība,
ES regula (ES) Nr. 1169/2011
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KYÄNI

PROTEIN
NUTRITIONALS
VEICINA MUSKUĻU MASAS 			
PIEAUGUMU 1
VEICINA ATJAUNOŠANOS PĒC 		
TRENIŅIEM2
PALĪDZ UZTURĒT KAULU VESELĪBU3
Visizplatītākā olbaltumviela organismā ir kolagēns.
Jaunībā mūsu ķermenis viegli sintezē kolagēnu no
aminoskābēm un olbaltumvielām, kuras mēs uzņemam
ar pārtiku. Taču novecojot mūsu ķermeņa spēja ražot
kolagēnu samazinās. Mūsu vielmaiņas procesi palēninās,
āda sāk novecot un mūsu fiziskie rādītāji pazemināties.
Tā kā mūsdienu uzturs bieži neietver bagātīgus dabiskā
kolagēna avotus, tad, kļūstot vecākiem, tā papildināšana
ar veselīgu kolagēna proteīnu palīdz mums saglabāt
normālu muskuļu masu un kaulus. Kyäni HL5
olbaltumvielu piedevas maksimāli absorbē hidrolizētu
kolagēna proteīnu.

1

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
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Proteīns veicina muskuļu masas
pieaugumu.
Magnijs palīdz samazināt nogurumu un
nespēku.

2	

	Magnijs palīdz uzturēt kaulu veselību.

3
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KYÄNI
HL5
VESELĪGS DZĪVESVEIDS
Proteīns ir viens no būtiskākajiem elementiem cilvēka
organismā un, gadiem ritot, viegli pārstrādājama
proteīna uzņemšanas nozīme labas pašsajūtas
saglabāšanā tikai palielinās.
Proteīns ir gan ādā, gan matos, gan locītavās, tas
palīdz uzturēt kaulu veselību un veicina muskuļu
veidošanos. HL5, kas satur viegli absorbējamu
kolagēnu no brīvā turēšanas govju piena, palīdz
apmierināt organisma vajadzību pēc proteīniem.

19. LAPA NO 42
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Kolagēna peptīdi

GALVENIE IEGUVUMI

Saldinātājs steviols

Proteins
Veicina muskuļu masas pieaugumu
Palīdz saglabāt muskuļu masu

Eritritols

Proteins

LIETOŠANA
Lai gūtu maksimālu labumu, izveidojiet
veselīgu ieradumu katru dienu lietot
vienu HL5 paciņu - no rīta, pirms
gulētiešanas vai starp ēdienreizēm. Pirms
lietošanas kārtīgi sakratīt.

Palīdz uzturēt kaulu veselību

Meksikas laima ekstrakts

Citronskābe

Eritritols
Produktu/dzērienu, kas cukura vietā
satur eritritolu, patēriņš izraisa zemāku
glikozes līmeņa paaugstināšanos asinīs
pēc to lietošanas, salīdzinot ar cukuru
saturošiem pārtikas produktiem/
dzērieniem

Sicīlijas citronu
ekstrakts

TĀDA PATI
IEDARBĪBA KĀ HL5
CITRUS, TIK CITS
AROMĀTS:

HL5 PEACH
KYÄNI HL5 CITRUS SASTĀVDAĻAS

Nātrija hlorīds

Ābolu sidra etiķa
pulveris

Olbaltumvielas ir viens no organisma svarīgākajiem
pamatelementiem, un viegli sagremojamie proteīni kļūst arvien
svarīgāki, lai saglabātu labklājību ar vecumu. Atrodas ādā, matos
un locītavās, tas veicina veselīgu kaulu un muskuļu augšanu. HL5
atbalsta ķermeņa olbaltumvielu vajadzības ar kolagēnu, kas tiek
hidrolizēts, lai to viegli absorbētu.
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Ūdens, organiski kolagēna peptīdi, eritritols,
skābuma regulētājs citronskābe, biezinātājs
ksantāna sveķi, dabiskie aromatizētāji
(Meksikas laima ekstrakts, Sicīlijas citrona
ekstrakts, dabisks rūgtuma slāpētājs), nātrija
hlorīds, fruktooligosaharīds, konservants kālija
sorbāts, ābolu sidra etiķa pulveris, saldinātājs
steviolglikozīds.

UZTURVĒRTĪBAS INFORMĀCIJA
Porcijas lielums: 1 paciņa (30 ml)
Porciju skaits: 30

Enerģētiskā vērtība
Tauki
Ogļhidrāti
- no kuriem cukuri
Šķiedrvielas
Proteīns
Sāls

Vērtība vienā porcijā

100 ml

109 kj
26 kcal
0g
1,4 g
0g
0,15 g
5g
0,11 g

363 kj
87 kcal
0g
4,7 g
0g
0,5 g
16,7 g
0,37 g

KYÄNI HL5 PEACH SASTĀVDAĻAS
Ūdens, hidrolizēti liellopu kolagēna peptīdi,
eritritols, skābuma regulētājs citronskābe,
dabisks aromatizētājs persiki, biezinātājs
ksantāna sveķi, dabisks rūgtuma slāpētājs, nātrija
hlorīds, fruktooligosaharīds, konservants kālija
sorbāts, ābolu sidra etiķa pulveris, saldinātājs
steviolglikozīds.
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KYÄNI
FIT20
PROTEĪNS SPORTISKAI
FORMAI
Tā kā proteīns ir viens no būtiskākajiem elementiem
cilvēka organismā, proteīna pulveri veicina
(beztauku) muskuļu masas pieaugumu (muskuļu
anabolismu). Treniņu radītais stimuls izraisa
muskulatūrā adaptācijas procesus, tādējādi sekmējot
muskuļu šķiedru hipertrofiju. Proteīna molekulām, ko
uzņemam ar uzturu vai proteīna kokteiļiem, ir būtiska
nozīme šajā procesā. Viegli pieejami proteīni var arī
paātrināt atjaunošanos pēc treniņiem.
Treniņu un spraigās ikdienas dēļ mūsu organisms
atrodas pastāvīgā stresā. FIT20 nodrošina 10 gramus
hidrolizēta kolagēna un vēl 10 gramus organiska
sūkalu proteīna izolāta, kuri apvienojumā ar
magniju sekmē optimālu muskuļu atjaunošanos un
veidošanos treniņu rezultātā un palīdz tikt galā ar
ikdienas spriedzi.

Šis produkts ir paredzēts lietošanai paralēli
aktīvam dzīvesveidam un sabalansētam uzturam.

23. LAPA NO 42
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GALVENIE IEGUVUMI

Organiskā kolagēna peptīdi
Dabisks vaniļas aromatāts

Palīdz samazināt nogurumu un
nespēku
Veicina normālas psiholoģiskās
funkcijas

Proteins
Saldinātājs
steviolglikozīds

Veicina muskuļu masas pieaugumu
Palīdz saglabāt muskuļu masu
Palīdz uzturēt kaulu veselību

Proteins, magnijs
Palīdz uzturēt kaulu veselību

Saulespuķu sēklu
lecitīns

PAPILDUS
SASTĀVDAĻAS
Magnija citrāts
FIT20 unikālā formula, kurā proteīni
– organisks sūkalu proteīna izolāts
un hidrolizēts kolagēns – apvienoti
ar magniju, palīdz uzlabot sportiskos
rezultātus, padara treniņus efektīvākus,
veicina atjaunošanos pēc tiem un
samērīgu muskuļu veidošanos.*

Magnijs
Veicina normālu olbaltumvielu sintēzi
Veicina normālu nervu sistēmas
darbību
Nepieciešams šūnu dalīšanās
procesam

Magnijs
Palīdz nodrošināt normālu enerģijas
ieguves vielmaiņu

Magnijs
Veicina elektrolītu līdzsvaru

Magnijs
Palīdz uzturēt zobu veselību

Padoms: FIT20 vaniļas aromāts lieliski atsvaidzina dzērienu vai smūtiju. Izbaudiet to kā
papildinājumu savam uzturam, kad vien vēlaties.

Alanīns
Arginīns
Aspargīnskābe
Cisteīns
Cistīns
Glutamīnskābe
Glicīns
Histidīns
Hidroksiprolīns
Izoleicīns
Leicīns
Lizīns
Ornitīns
Metionīns
Fenilalanīns
Prolīns
Serīns
Treonīns
Triptofāns
Tirozīns
Valīns

KYÄNI FIT20 SASTĀVDAĻAS
Organisks sūkalu proteīna izolāts (piens),
organiskā kolagēna peptīdi, dabisks aromatizētājs
vaniļa, MCT (vidēja garuma ķēžu triglicerīdu)
tauku pulveris (piens), magnija citrāts, saulespuķu
sēklu lecitīns, saldinātājs steviolglikozīds.

% UAV*

1,62 mg
1,12 mg
2,03 mg
<0,0007 mg
0,32 mg
3,27 mg
3,02 mg
0,29 mg
1,32 mg
0,96 mg
1,61 mg
1,67 mg
<0,0057 mg
0,28 mg
0,58 mg
2,30 mg
0,92 mg
1,06 mg
0,26 mg
0,41 mg
0,94 mg

*UAV: uzturvielu atsauces vērtība,
ES Regula (ES) Nr. 1169/2011

UZTURVĒRTĪBAS INFORMĀCIJA
Porcijas lielums: 30 g (1 kausiņš)
Porciju skaits pakā: 14
Daudzums porcijā

100 g

484 kj
116 kcal
1,7 g
1,2 g
3,6 g
0,3 g
0,9 g
20 g
0,2 g
0,1 g

1577 kj
377 kcal
5,4 g
3,9 g
11,9 g
0,8 g
2,8 g
65,2 g
0,5 g
0,33 g

Enerģētiskā vērtība

*Proteīns veicina muskuļu masas pieaugumu.

Pēc treniņiem, brokastīs vai jebkurā dienas laikā, rūpīgi sajaukt 1 kausiņu (30g) FIT20
pulvera ar 250-350 ml ūdens, vēlamā piena avota vai pievienot iecienītam smūtijam.
(Šis produkts ir paredzēts lietošanai paralēli aktīvam dzīvesveidam un sabalansētam
uzturam.)
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Dienas devā (30 ml)

Magnijs

MCT eļļas pulveris (iegūts no piena)

LIETOŠANA

AMINOSKĀBJU TABULA
Daudzums porcijā,1 kausiņš (30 g)

Tauki
- t.sk. piesātinātie tauki
Ogļhidrāti
- no kuriem cukuri
Šķiedrvielas
Olbaltumvielas
Sāls
Magnijs
*27% no uzturvielu atsauces vērtības,
ES regula (ES) Nr. 1169/2011
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KYÄNI
NUCLEUS
PROTEIN &
ENERGY BAR
Ja jūs meklējat veselīgu uzkodu, tad jūs to esat
atradis! Nucleus batoniņš nodrošina jūs ar dabīgām
olbaltumvielām, vitamīniem un minerālvielām brokastīs, pēc treniņa vai starp tiem. Kraukšķīgo
zemesriekstu gabaliņu un melleņu kombinācija
ir vienkārši neatvairāma. Un pats labākais: Šis
olbaltumvielu un enerģijas batoniņš ir pilnīgi bez
mākslīgiem aromatizētājiem, saldinātājiem un
piedevām. 100% vegāns un nesatur lipekli. Nucleus
olbaltumvielu un enerģijas batoniņš ir dabīgs, augu
izcelsmes olbaltumvielu avots un bez laktozes.
Vērtīgas un barojošas augu izcelsmes sastāvdaļas
sniedz atbalstu jums treniņa vai citu aktīvu
piedzīvojumu laikā.

Ātrai un ilgstošai enerģijai
Var lietot pirms, pēc un sporta 			
aktivitāšu laikā
Lieliska uzkoda starplaikos
Enerģija, kurā iekosties
Ļoti labi sagremojams, jo ražots bez 		
mākslīgiem aromātiem, krāsvielām un
konservantiem.
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Grauzdēti zemesrieksti

GALVENIE IEGUVUMI

Rīsu sīrups

Proteins

Kaltētu melleņu
pulveris

Veicina muskuļu masas pieaugumu
Palīdz saglabāt muskuļu masu

Saulespuķu sēklas

Dateļu pasta

Tragen zum Erhalt normaler Knochen
bei

Magnijs, Mangāns, Fosfors

Veicina normālu olbaltumvielu sintēzi

Molibdēns

Magnijs

Rīsu proteīns

Palīdz samazināt nogurumu un
nespēku
Veicina normālu nervu sistēmas
darbību
Veicina normālas psiholoģiskās
funkcijas

Magnijs
Veicina elektrolītu līdzsvaru

Magnijs
Nepieciešams šūnu dalīšanās
procesam

Mangāns, E vitamīns
Veicina šūnu aizsardzību pret
oksidatīvo stresu

NUCLEUS ZEMESRIEKSTU & MELLEŅU
OLBALTUMVIELU UN ENERĢIJAS BATONIŅŠ IR:
Vegāns

Bez mākslīgiem aromātiem

Nesatur lipekli

Bez piedevām

Nesatur laktozi

Bez konservantiem

UZTURVĒRTĪBAS INFORMĀCIJA
Porcijas lielums: 1 batoniņš (50 g)
Porciju skaits: 12

Palīdz nodrošināt normālu enerģijas
ieguves vielmaiņu

Palīdz nodrošināt sēru saturošas
aminoskābes normālu vielmaiņu

Zirņu proteīns

Grauzdēti zemesrieksti (26%), rīsu sīrups,
dateļu pasta, saulespuķu sēklas, rīsu proteīns,
kokosriekstu eļļa, zirņu proteīns, dabisks
aromatizētājs, kaltētu melleņu pulveris

Proteins, Mangāns, Fosfors

Magnijs
Kokosriekstu eļļa

KYÄNI NUCLEUS SASTĀVDAĻAS

Fosfors
Veicina šūnu membrānu normālu
darbību

Daudzums porcijā
Enerģētiskā vērtība
Tauki
t.sk. piesātinātie tauki

Ogļhidrāti
no kuriem cukuri

Šķiedrvielas
Proteīns
Sāls
Vitamīni un
minerālvielas
Kalcijs
Kalcijs
Magnijs
Mangāns
Molibdēns
Fosfors
Kālijs
Nātrijs
Cinks
Biotīns
Folskābe
B3 vitamīns
B1 vitamīns
E vitamīns
(kā DL a-tokoferola acetāts)

Mangāns
Veicina saistaudu normālu veidošanos

100 g

% UAV*

976 kj
244 kcal
14,1 g
3,4 g
16,5 g
12,5 g
2,5 g
10 g
0,03 g

1951 kj
488 kcal
28,2 g
6,8 g
32,9 g
25,0 g
5g
20 g
0,06 g

20%
17%
6%
14%
**
20%
0,5%

22,5 mg
1,5 mg
58 mg
0,6 mg
0,6 mg
145 mg
220,5 mg
29,9 mg
1,2 mg
4 µg
25 µg
0,7 mg
0,1 mg

45 mg
3 mg
116 mg
1,2 mg
1,2 mg
290 mg
441 mg
59,7 mg
2,4 mg
8 µg
50 µg
1,3 mg
0,2 mg

3%
11%
15%
29%
120%
21%
11%
**
12%
8%
12,5%
4%
10%

3,7 mg

7,3 mg

31%

* UAV: uzturvielu atsauces vērtība,
ES regula (ES) Nr. 1169/2011
** UAV nav pieejama

Fosfors
Palīdz uzturēt zobu veselību

GARŠA, KO SNIEDZ DABA!
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KYÄNI
CORE 140+
DABISKAS IZCELSMES
MALTĪTES AIZSTĀJĒJS VITAMĪNI, MINERĀLVIELAS,
PROTEĪNS
Jūs esat apņēmies ēst veselīgu pārtiku un rūpēties par savu
organismu, apgādājot to ar nepieciešamajām uzturvielām.
Jūs nomaināt neveselīgas uzkodas ar veselīgiem našķiem,
plānojat ēdienreizes, lai izvairītos no kārdinājuma iegriezties
kādā ēstuvē, un katru rītu iesākat ar veselīgu smūtiju. Bet
tad straujais dzīves ritms gūst virsroku, jūsu mājās atkal sāk
parādīties tik vilinošie saldumi, un jūs pēkšņi vairs nevarat no
rītiem atlicināt desmit minūtes, lai pagatavotu smūtiju. Mēs
visi esam bijuši šājā situācijā.
Veselīga ēšana reizēm mēdz sarežģīt dzīvi. Tieši tāpēc tika
radīts Kyäni Core 140+. Tagad jūsu rīcībā ir pilnvērtīgs
maltītes aizstājējs, kas bagātīgi satur uzturvielas, bet tā
pagatavošana, sakratot vai samaisot, prasa vien 60 sekundes.
Tā ir pilnvērtīga maltīte, kurai nav jāpievieno nekādas citas
sastāvdaļas. Vienkārši iemaisiet to ūdenī un dodieties savās
dienas gaitās ar apziņu, ka katrs izdzertais malks nāk par labu
jūsu organismam.

#HEALTHYCONVENIENTNUTRITION
#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#MEALREPLACEMENT
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Kyäni Core 140+ maltītes aizstājējs apvieno proteīnu,
šķiedrvielas, svarīgus vitamīnus un minerālvielas vienā, ērti
pagatavojamā, kokteilī. Tajā ietilpst 21,6 grami organiska
proteīna samērīgu muskuļu veidošanai, organiski zaļumi
jūsu uztura papildināšanai un 2,5 grami organisku
šķiedrvielu. Pievienotie gremošanas enzīmi un probiotiķi
nodrošina šo uzturvielu pienācīgu absorbciju. Tas viss satur
tikai 243,6 kalorijas un 2,2 gramus cukura – tieši tik daudz, lai
jūsu organisms saņemtu nepieciešamo enerģiju, iztiekot bez
mākslīgiem saldinātājiem. Veselīga uztura pagatavošanai nav
obligāti jābūt sarežģītai. Izmēģiniet visērtāko maltīti, ko jums
piedāvā daba – Kyäni Core 140+.
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Sojas lecitīna pulveris

GALVENIE IEGUVUMI

Spirulina (Arthrospia platensis)
Divdaivu ginka lapas

Žāvēti āboli

Miežu asni

Tējaskoka (Camellia
sinensis) lapas

Sējas lucernas
(Medicago sativa) lapas

Mellenes (Vaccinum
Myrtillus)

Vīnkoka (Vitis Vinifera L.) sēklas

Kondensēts
hlorellas aļģu
šķidrums

Spināti (Spinaciae
Granātāboli (Punica
oleraceae)
Granatum L.)

Auzas

Savvaļas burkānu
(Daucus Carota)
Kakao pulveris
Sojas pārslas
Tomāti
Brūno rīsu milti

Kviešu asni
Astragāla sakne
(Radix astragalus)

Organisku linsēklu
pulveris

Grauzdētu ķirbju sēklu
proteīns

Brokoļu ziedkopas 		
un kāti

Žāvētu melnā plūškoka
(Sambucus nigra) augļu
pulveris
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Acerolas (Malpighia
glabra) ogas

Biešu (Beta Vulgaris)
sulas koncentrāts

Vitamīni A, B2 (riboflavīns), B3
(niacīns), B7 (biotīns)
Palīdz uzturēt gļotādu un ādas veselību
C vitamīns
Veicina normālu kolagēna veidošanos,
kas nepieciešams normālai asinsvadu,
kaulu, skrimšļu, smaganu, ādas un
zobu darbībai.
Varš
Veicina normālu matu un ādas
pigmentāciju
Varš, Selēns, Vitamin B7 (Biotin),
Cinks
Palīdz uzturēt matu veselību
Vitamīni - A un B2 (riboflavīns), cinks
Palīdz uzturēt normālu redzi
Vitamīni - A, D, C, B6, B9 (folāts),
B12, Dzelzs, Cinks, Varš, Selēns
Veicina normālu imūnsistēmas darbību
Vitamīni - C, B1 (tiamīns), B2
(riboflavīns), B3 (niacīns), B5
(pantotēnskābe), B6, B7 (biotīns) un
B12, kalcijs, varš, dzelzs, magnijs,
mangāns, jods
Palīdz nodrošināt normālu enerģijas
ieguves vielmaiņu
B6 vitamīns
Veicina hormonu darbības regulāciju
C vitamīns
Palīdz atjaunot E vitamīna reducēto
formu
Palīdz uzturēt normālu imūnsistēmas
darbību intensīvas fiziskas slodzes laikā
un pēc tās
Vitamīni - B6, B9 (folāts) un B12
Palīdz nodrošināt normālu
homocisteīna vielmaiņu
B7 vitamīns (biotīns), Cinks
Palīdz nodrošināt normālu
makroelementu vielmaiņu
Cinks
Veicina normālu DNS sintēzi
D vitamīns, kalcijs, magnijs
Palīdz uzturēt kaulu un zobu veselību

B6 vitamīns
Veicina normālu cisteīna sintēzi, palīdz
nodrošināt olbaltumvielu un glikogēna
normālu vielmaiņu
Cinks
Veicina normālu skābju un bāzu
vielmaiņu un palīdz nodrošināt
ogļhidrātu normālu vielmaiņu
Vitamīni B6 un B12, dzelzs
Veicina sarkano asinsķermenīšu
normālu veidošanos
D vitamīns
Veicina kalcija un fosfora normālu
uzsūkšanos/ izmantošanu un palīdz
uzturēt normālu kalcija līmeni asinīs
K vitamīns, kalcijs
Veicina normālu asinsreci
Vitamin D, kalcijs, magnijs
Palīdz uzturēt normālu muskuļu
darbību
Cinks
Veicina normālu auglību un
reprodukciju
Palīdz uzturēt normālu testosterona
līmeni asinīs
Magnijs, cinks
Veicina normālu olbaltumvielu sintēzi
Dzelzs, cinks, jods
Veicina normālas kognitīvās funkcijas
Vitamīni - C, B1 (tiamīns), B3 (niacīns),
B6, B7 (biotīns), B9 (folāts) un B12,
magnijs, dzelzs
Palīdz mazināt nogurumu un nespēku
Vitamīni - C, B1 (tiamīns), B3 (niacīns),
B6, B7 (biotīns), B9 (folāts) un B12,
magnijs
Veicina normālas psiholoģiskās
funkcijas un normālu nervu sistēmas
darbību
Selēns, cinks
Palīdz uzturēt nagu veselību

Žāvētas Sibīrijas žeņšeņa
(Eleutherococcus) saknes
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KĀPĒC LIETOT KOKTEIĻUS MALTĪTES
AIZSTĀŠANAI?
Atšķirībā no proteīna kokteiļiem, kokteiļi
maltītes aizstāšanai ir paredzēti, lai
nodrošinātu organismu ar uzturvielām, ko tas
var saņemt no pilnvērtīgas maltītes. Vairums
kokteiļu maltītes aizstāšanai satur 200-400
kalorijas un nozīmīgu daudzumu proteīna,
šķiedrvielu, svarīgu vitamīnu un minerālvielu.
Šī iemesla dēļ Kyäni Core 140+ kokteiļi ir
ļoti ērts veids, kā ieturēt veselīgu maltīti ar
zemu kaloriju saturu, kamēr atrodaties ceļā.
Kokteiļus maltītes aizstāšanai var ērti paņemt
līdzi un viegli pagatavot, tāpēc tie palīdzēs
jums pārvarēt kārdinājumu ieturēties ar
neveselīgu, apstrādātu pārtiku.

trūkst veselībai svarīgu uzturvielu. Turklāt
apstrādāta pārtika ar augstu cukura, sāls un
tauku līmeni aktivizē smadzenēs baudas
centru, kas var novest arī pie pārēšanās.
Protams, vislabākais ir ēdiens, kas pagatavots
no veselīgiem, uzturvielām bagātiem
produktiem, taču laika trūkuma dēļ tas ne
vienmēr ir iespējams. Kokteiļus maltītes
aizstāšanai ir ērti lietot, kad atrodaties ceļā, un
salīdzinājumā ar ātrajām uzkodām tā ir daudz
veselīgāka alternatīva. Kokteiļos maltītes
aizstāšanai izmantota formula, kas nodrošinās
jūs ar visām uzturvielām, ko būtu jāuzņem
vienā ēdienreizē.

Uztraukumā vai steigā šķiet, ka veikalā vieglāk
ir paķert apstrādātu, lietošanai gatavu ēdienu
vai apēst ātrās uzkodas. Diemžēl parasti
apstrādātā pārtika var nopietni ietekmēt
jūsu svaru. Tajā bieži ir daudz cukura, rafinēto
ogļhidrātu un mākslīgu izejvielu, taču

Vienas maltītes ar ierobežotu enerģisko vērtību uzturā aizstāšana ar
maltītes aizstājēju veicina svara saglabāšanu pēc svara zaudēšanas
(Ķermeņa svara uzturēšana pēc svara zaudēšanas). Divu maltīšu ar
ierobežotu enerģētisko vērtību uzturā aizstāšana ar maltītes aizstājējiem
veicina svara zudumu (ķermeņa svara samazināšanās).

Pastipriniet Core 140+
iedarbību, lietojot to kopā
ar Kyäni Nitro, kas sekmēs
uzturvielu absorbciju.

PAPILDU
SASTĀVDAĻAS
A vitamīns
B1 vitamīns
B2 vitamīns
B3 vitamīns
B5 vitamīns
B6 vitamīns
B7 vitamīns
B12 vitamīns
C vitamīns
D2 vitamīns
E vitamīns
K1 vitamīns
Kalcijs
Varš
Jods
Dzelzs
Mangāns
Magnijs
Kālijs
Selēns
Nātrijs
Cinks

LIETOŠANA
Pievienojiet 2 mērkarotes ar kaudzīti
(60 g) pulvera 300 ml auksta ūdens vai
vēlamā piena avota. Rūpīgi sakratiet vai
sablenderējiet.
KYÄNI CORE 140+ SASTĀVDAĻAS
Ultrawhey WPI 90 sūkalu proteīns, piena
proteīna koncentrāts (85%), kokosriekstu piena
pulveris, inulīns, organisku kokosriekstu cukurs,
zaļumu maisījums, piena pulveris, vitamīnu un
minerālvielu maisījums, kakao pulveris, brūno rīsu
milti, dabīgs šokolādes aromatizētājs, organisku
linsēklu pulveris, grauzdētu ķirbju sēklu proteīns,
holīna bitartrāts, rozā Himalaju sāls, gremošanas
enzīmu maisījums, stēvija, laktosporas
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UZTURVĒRTĪBAS INFORMĀCIJA
Porcijas lielums: 60 g (1 mērkarote)
Porciju skaits: 14
Daudzums vienā porcijā

100 g

1019,3 kj
243,6 kcal
21,6 g
8,1 g

1682 kj
402 kcal
35,7 g
13,4 g

21,4 g

35,3 g

2,2 g

3,7 g

2,5 g
530,9 mg

4,1 g
876 mg

Enerģētiskā vērtība
Olbaltumvielas
Tauki
Ogļhidrāti
no kuriem cukuri
Šķiedrvielas
Sāls

Vitamīnu un minerālvielu maisījums
3550 mg maisījuma porcijā
Uzturvielas

Minimālais uzturvielu
daudzums

% UAV*

240 µg RE
1,5 µg
3,6 mg α-TE
22,5 µg
24 mg
0,33 mg
0,42 mg
4,8 mg
0,42 mg
60 µg
0,75 µg
1,5 µg
1,8 mg
240 mg
210 mg
112,5 mg
4,2 mg
3 mg
0,3 mg
0,6 mg
16,5 µg
45 µg
172,5 mg
500 mg

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
**
25 %

A vitamīns
D2 vitamīns
E vitamīns
K1 vitamīns
C vitamīns
B1 vitamīns
B2 vitamīns
B3 vitamīns
B6 vitamīns
B9 vitamīns
B12 vitamīns
H vitamīns
B5 vitamīns
Kalcijs
Fosfors
Magnijs
Dzelzs
Cinks
Varš
Mangāns
Selēns
Jods
Nātrijs
Kālijs
* UAV = uzturvielu atsauces vērtība
** UAV nav pieejama
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KYÄNI
ON
COGNITIVE
NUTRITION
Smadzenes ir ļoti svarīgs orgāns. Kā mūsu organisma
vadības centrs tās atbild par to, lai sirds turpinātu pukstēt,
plaušas elpotu un mēs spētu kustēties, just un domāt.
Tieši tāpēc jāparūpējas, lai smadzenes varētu darboties ar
pilnu jaudu. Smadzeņu veselība ir zināmā mērā atkarīga
no uztura, un ar atbilstošu uzturu var uzlabot noteiktas
garīgās funkcijas, piemēram, atmiņu un koncentrēšanās
spēju.
Daudzi no mums strādā smagi, bet bez apdoma. Mums
visiem ir kādi mērķi un sapņi, ko vēlamies īstenot, tāpēc
mēs uz tiem tiecamies visiem spēkiem, līdz tas jau sāk
kaitēt veselībai. Izveidojas tādi neveselīgi paradumi kā
nepiemērota pārtika vai miega bads.
Vairums enerģijas dzērienu risina tikai vienu problēmu –
dod enerģiju. Būsim godīgi – kofeīns nedod neko labu.
To sastāvā trūkst uzturvielu, kas uzlabotu koncentrēšanās
spēju un saasinātu uzmanību. Tā vietā tajos ir papilnam
cukura un mākslīgu izejvielu. Kyäni ON apvieno dabiskas
izcelsmes kofeīnu no gvarānas sēklām ilgstošai enerģijai*
ar mūsu īpašo formulu, kuras sastāvdaļas palīdz uzlabot
koncentrēšanās spēju, uzmanību un prāta asumu.**

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#TURNONYOURBRAIN
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*Kofeīns stimulē centrālo nervu sistēmu un mērenās devās veicina mundrumu un samazina
miegainību. (http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/caffeine)
**Kyäni ON sastāvā ir B1 (tiamīns), B2 (riboflavīns), B3 (niacīns), B6 un B12 vitamīni. Šie
vitamīni veicina nervu sistēmas darbību, psiholoģiskās funkcijas (izņemot B2 vitamīnu) un
palīdz mazināt nogurumu un nespēku (izņemot B1 vitamīnu).
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GALVENIE IEGUVUMI

Gvarānas sēklu ekstrakts

B1 vitamīns (tiamīns), B2
vitamīns (riboflavīns), B3
vitamīns (niacīns), B6 vitamīns,
B12 vitamīns

Galangals (Alpinia Galangal)

Veicina normālu nervu sistēmas
darbību

Zaļās tējas ekstrakts

Aļaskas savvaļas
mellenes

Brahmi (Bacopa
Monnieri)

B2 vitamīns (riboflavīns), B3
vitamīns (niacīns), B6 vitamīns,
B12 vitamīns
Palīdz samazināt nogurumu un
nespēku

B1 vitamīns (tiamīns), B3
vitamīns (niacīns), B6 vitamīns,
B12 vitamīns
Veicina normālas psiholoģiskās
funkcijas

Hlorīds (NaCl)
Ašvagandas sakņu
ekstrakts

Veicina normālu gremošanu, kuņģī
veidojot sālsskābi

B6 vitamīns, B12 vitamīns,
holīns
Palīdz nodrošināt normālu
homocisteīna vielmaiņu

B6 vitamīns
Stevija

Veicina normālu cisteīna sintēzi un
palīdz nodrošināt olbaltumvielu un
glikogēna normālu vielmaiņu

B1 vitamīns (tiamīns)
Veicina normālu sirds darbību

Cukurniedru
sīrups

B2 vitamīns (riboflavīns)
Veicina šūnu aizsardzību pret
oksidatīvo stresu

B6 vitamīns, B12 vitamīns

PAPILDUS SASTĀVDAĻAS
Tiamīna HCI
Riboflavīns
Nikotinamids
Piridoksīns
Metilkobalamīns
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Inositols
Citikolīns
Citrulīns
Taurīns
Pirrolokvinolīna kvinons

Veicina sarkano asinsķermenīšu
normālu veidošanos

B2 vitamīns (riboflavīns), B3
vitamīns (niacīns)
Palīdz uzturēt ādas veselību

B2 vitamīns (riboflavīns)
Palīdz uzturēt normālu redzi

LIETOŠANA
Labi sakratiet. Lai iegūtu maksimālo
labumu, tad ņemiet veselu paciņu (60ml).
Maksimālais daudzums ir 3 paciņas dienā,
pamatojoties uz kofeīna līmeni. Iedarbība
katram cilvēkam būs atšķirīga, bet parasti tā
ilgst apmēram 4-6 stundas. Tāpēc, ņemiet to
vērā, plānojot savu miega grafiku.
UZMANĪBU: Bērniem, grūtniecēm vai mātēm,
kas baro bērnus ar krūti, kā arī personām ar
paaugstinātu jutību pret kofeīnu šo produktu
lietot nav ieteicams. Ja pastāvīgi lietojat kādus
medikamentus vai jums ir kādas veselības
problēmas, konsultējieties ar savu ārstu, pirms
uzsākt produkta lietošanu
Kyäni ON SASTĀVDAĻAS
Attīrīts ūdens, cukurniedru sīrups, eritritols,
citronskābe, gvarānas sēklu ekstrakts, inositols,
zaļās tējas (L-Theanine) ekstrakts (L-Theanine),
nātrija hlorīds, taurīns, B3 vitamīns (nikotinamīds),
citikolīns, dabisks aromatizētājs avenes, ksantāna
sveķi, citrulīns, galangals (Alpinia Galangal),
dabisks garšas neitralizētājs, ašvagandas sakņu
ekstrakts, kālija sorbāts, dabisks aromatizētājs
greipfrūts, stēvija, pirrolokvinolīna kvinons,
Aļaskas savvaļas mellenes, Brahmi (Bacopa
Monnieri), B6 vitamīns (piridoksīns), B2 vitamīns
(riboflavīns), B1 vitamīns (tiamīna hidrohlorīds),
B12 vitamīns (metilkobalamīns)

UZTURVĒRTĪBAS INFORMĀCIJA
Porcijas lielums: 1 porcija (62 g)
Porciju skaits: 7
Daudzums porcijā
Enerģētiskā vērtība
Tauki
Ogļhidrāti
no kuriem cukuri
Olbaltumvielas
Sāls
Kofeīns
Vitamīni
B1 vitamīns
B2 vitamīns
B3 vitamīns
B6 vitamīns
B12 vitamīns

100 g

88 kj
142 kj
21 kcal 34,5 kcal
Trace < 0,1 g
5,82 g
9,38 g
2g
3,22 g
<0,5 g
<1g
0,29 g 0,467 g
100 mg 161,3 mg
0,68 mg
0,87 mg
9,92 mg
0,87 mg
1,55 µg

1,1 mg
1,4 mg
16 mg
1,4 mg
2,5 µg
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Mēs dzīvojam pasaulē, kur strādāšana pāri saviem spēkiem dienu
no dienas tiek apbrīnota un pat slavēta. Vienalga, vai esat mamma,
kurai jāatrod laiks gan bērnu peldēšanas nodarbībām, gan siltu
vakariņu pagatavošanai vai jaunais uzņēmējs, kas katru nomoda
brīdi velta savam pirmajam uzņēmumam, vai rūdīta biznesa haizivs
ar saspringtu grafiku, jūs strādājat līdz spēku izsīkumam. Mums
šī izjūta nav sveša. Šī nepārtrauktā spriedze no rīta līdz vakaram
reizēm liek justies pārgurušam un iztukšotam.

TURN

Mēs Kyäni novērtējam smagu darbu, taču vēl vairāk atbalstām
prātīgu pieeju darbam, kad visi ieplānotie darbi tiek paveikti,
nekaitējot savai veselībai.

YOUR BRAIN

Šis enerģijas lādiņš satur tikai 2 gramus cukura un 21 kaloriju,
tāpēc varat to lietot bez nekādiem sirdsapziņas pārmetumiem
gan no rīta, gan dienas laikā, ja jāpaveic kāds svarīgs darbs vai kad
pēcpusdienā jūtaties saguris.

SMADZENES
SASTĀV NO
DAŽĀDĀM DAĻĀM.

SMADZENES IR VISTAUKAINĀKAIS
ĶERMEŅA ORGĀNS
Tauku saturs smadzenēs ir 60 procenti.
Tāpēc ir tik svarīgi ēst tā saucamos labos
taukus. Īpaši daudz Omega-3 taukskābju ir,
piemēram, riekstos un treknās zivīs.

LIELĀS SMADZENES
Tajās atrodas redzes un runas centri un tiek
realizēta arī viena no vissvarīgākajām lielo
smadzeņu funkcijām – domāšana.
SMADZENĪTES
Smadzenītes atbild galvenokārt par
ķermeņa koordināciju.

Pievēsiet uzmanību mūsu
produktam SUNSET, kas
bagātīgi satur Omega-3
taukskābes un citas
svarīgas uzturvielas.

SMADZENES PATĒRĒ IEVĒROJAMU
ENERĢIJAS DAUDZUMU
Salīdzinājumā ar pārējo ķermeni smadzenes
ir visai nelielas. Lai gan šī orgāna svars atbilst
tikai diviem procentiem no kopējās ķermeņa
masas, tā enerģijas patēriņš sasniedz 20
procentus no visas dienas garumā patērētās
kopējās enerģijas. Smadzenēm nepārtraukti
jāsaņem skābeklis un glikoze.
SMADZEŅU IZMĒRAM NAV NEKĀDA
SAKARA AR INTELEKTU
Vīriešiem ir lielākas smadzenes nekā
sievietēm. Viņiem tās ir vidēji par 100
gramiem smagākas. Taču šī svara starpība
nekādi neietekmē intelektu.
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STARPSMADZENES
Starpsmadzenes ir savienotas ar smadzeņu
stumbru. Tajās atrodas talāms. Tas šķiro
maņu orgānu uztverto informāciju un
pārraida to uz apziņu. Turpat atrodas
arī hipotalāms. Tas regulē diennakts
ritmu, izsalkuma un slāpju sajūtu, kā arī
dzimumtieksmi, un reaģē uz sāpēm un
temperatūras svārstībām.
SMADZEŅU TILTS
Tas kontrolē refleksus, piemēram, žāvāšanos,
elpošanu un sirdsdarbību.
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Kyäni Europe AB
Ebbe Lieberathsgatan 18B
412 65 Göteborg

Sazinieties ar mums:
Kyäni Europe
Kyäni Baltics
Kyäni Balkan
Kyäni Deutschland

Kyäni France
Kyäni Hungary
Kyäni Italia
Kyäni Poland

Kyäni Scandinavia
Kyäni Slovakia & Czech Republik
Kyäni Türkiye Kurumsal Sayfasi
Kyäni UK

Kyäni France
Kyäni Hungary
Kyäni Italia
Kyäni Poland

Kyäni Scandinavia
Kyäni Slovakia & Czech Republik
Kyäni Türkey

kyanieurope_official
kyanicomturkiye
Kyäni Europe
Kyäni Baltics
Kyäni Balkan
Kyäni Deutschland

KYÄNI,® KYÄNI SUNRISE,® KYÄNI SUNSET,® KYÄNI NITRO XTREME,™ KYÄNI NITRO FX,® KYÄNI HL5,™ KYÄNI FIT20,™ KYÄNI EXPERIENCE MORE,® un HEALTHY LIVING MOVEMENT™ ir
reģistrētās un nereģistrētās Kyäni, Inc preču zīmes. ® un ™ šajā publikācijā netiek izmantoti, lai atvieglotu lasīšanu. Visas tiesības ir aizsargātas.
Šajā produktu bukletā minētie vai netieši norādītie Kyäni biznesa partneru ienākumu līmeņi neatspoguļo tipiska biznesa partnera nopelnītos ienākumus, kā arī nav paredzēti,
lai atspoguļotu vai garantētu summas, ko jaunais biznesa partneris faktiski nopelna. Panākumi Kyäni prasa smagu darbu, pūles, neatlaidību un līderības prasmju un tie ir
atkarīgi no tā, cik efektīvi biznesa partneris izmanto tos.
Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) nav novērtējusi šeit minētos ieguvumus. Kyäni produkti netiek uzskatīti un nekad netiek piedāvāti vai paredzēti kā zāles vai medicīniskas
ārstēšanas procedūdas fizisku vai garīgu slimību, traucējumu vai veselības stāvokļa ārstēšanai. Kyäni produkti nav paredzēti, lai diagnostificētu, ārstētu vai novērstu jebkādas
slimības vai veselības stāvokli.
© Kyäni Produktu buklets. Visas tiesības aizsargātas. Materiālu nedrīkst pavairot pilnībā vai daļēji nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Iespiests Eiropā

