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KYÄNI JE PRÍBEHOM NAŠICH 
PRODUKTOV
Už od samého začiatku si zakladatelia Kyäni 
uvedomovali výživový potenciál divo rastúcej aljašskej 
čučoriedky, ktorý skombinovali s ďalšími 20 potravinami. 
Vytvorili tak produkt Kyäni Sunrise, ktorý predstavuje 
chutnú zmes štiav dodávajúcu telu 10 vitamínov a 
minerálnych látok. Doplnkom k produktu Sunrise je 
Kyäni Sunset, prípravok s obsahom tokotrienolov a 
omega-3 mastných kyselín získaných z rýb vrátane voľne 
žijúceho aljašského lososa. Produkt, ktorý zjednocuje 
a uzatvára Trojuholník Wellness, je Kyäni Nitro. Ten 
pomáha telu vstrebávať výživné látky získavané z 
produktov Sunrise a Sunset.* Trojuholník Wellness 
spolu s proteínovými výživovými doplnkami Kyäni 
zabezpečujú  ideálny spôsob získavania živín z vlastnej 
stravy. Zároveň zaisťuje, že prijímeme všetky potrebné 
živiny, ktoré nám pomáhajú udržať zdravý životný štýl.

KYÄNI 
TRIANGLE
OF WELLNESS

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE

SUNRISE & NITRO 
NA RÁNO

NITRO NA OBED

SUNSET & NITRO 
NA VEČER

*Kyäni Nitro Xtreme obsahuje Tiamín a Niacín, ktoré prispievajú k správnej látkovej premene 
dôležitej pre tvorbu Energie a Niacín, ktorý prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.
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Divo rastúca aljašská čučoriedka obsahuje silne 
účinné antokyánové pigmenty, ktoré chránia pred 
poškodením spôsobeným nepriaznivým životným 
prostredím. V zmesi s viac ako 20 ďalšími vo vode 
rozpustnými výživnými látkami a antioxidantmi 
poskytuje to, čo si vychutnávame ako Kyäni Sunrise.

KYÄNI
SUNRISE

KĽÚČOVÉ PRÍNOSY
Vitamín B5 (Kyselina Pantoténová) 
Prispieva k zdravej duševnej výkonnosti

Vitamín B1 (Tiamín) 
Prispieva k správnej funkcii srdca

Vitamín B1 (Tiamín), B2 (Riboflavín), B3 
(Niacín), B5 (Kyselina Pantoténová), B6, B7 
(Biotín), B12 
Prispievajú k správnej látkovej premene dôležitej pre 
tvorbu Energia
Prispievajú k správnemu fungovaniu nervového 
systému

Vitamín B6, B9 (Folát), B12, C 
Prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného 
systému

Vitamín B2 (Riboflavín), C 
Prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Vitamín C 
Prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej 
funkcii chrupaviek

Vitamín B7 (Biotín) 
Prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov
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INFORMÁCIE O VÝŽIVOVEJ HODNOTE
Veľkosť porcie: 30ml (1 vrecúško)
Počet porcií: 30

na dennú dávku(30ml)

Energia 30 kcal 130 kj

Celkový Tuk 
  z toho nasýtené Tuky

0 g 
0 g

Sacharidy 
  z toho Cukry

7,5 g
5,4 g

Bielkoviny 0,3 g

Soľ 0 g

na dennú dávku(30ml) % RVH*

Vitamín C 60 mg 75 %

Vitamín Tiamín (Vitamín B1) 1.95 mg 177 %

Riboflavín (Vitamín B2) 1.7 mg 121 %

Niacín (Vitamín B3) 25 mg NE 156 %

Vitamín B6 2.1 mg 150 %

Kyselina listová 200 µg 100 %

Vitamín B12 3 µg 120 %

Biotín 150 µg 300 %

Kyselina Pantoténová (Vitamín B5) 15 mg 250 %

Inozitol 25 mg

RVH: Referenčná Výživová Hodnota,  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2011

Extrakt z listov stévie

Červená malina

Biele Hrozno

Hruškové ovocie

Arónia

Acai Berry

Aloe Vera

Kapusta

Brokolica

Čučoriedka

Panax Ginseng

Extrakt z hroznovej kože

Amla

Modré Hrozno

Granátové 
jablko

Extrakt z hroznových jadier

NÁVOD NA 
POUŽITIE
 
Začnite svoj deň veľkým pohárom vody, 1 
vrecúškom  Sunrise a 20 kvapkami Nitra. 
Spravte si z toho raňajší rituál, určite si ho 
zamilujete. 

Pitie vody na prázdny žalúdok znižuje hlad, núti 
nás jesť menej a je to jednoduchý spôsob ako 
inak podporiť stravovanie. Z porovnávacej štúdie 
vyplynulo, že ľudia, ktorí pili nalačno pohár vody, 
mali výrazne nižšiu hmotnosť.

Pomáha totiž odstraňovať toxíny nahromadené 
počas noci. V noci sa telo zbavuje nečistôt. Toxíny 
vyprodukované počas tohto procesu musia byť 
vyplavené, čo je podporené práve ranným pitím 
vody. K činnosti je povzbudený aj metabolizmus. 
Voda zásobuje bunky potrebnou tekutinou, 
ktorá zabezpečuje hladší priebeh procesov. To je 
nevyhnutnou požiadavkou pre správne fungujúcu 
látkovú premenu. Telo tiež pri spracovaní vody 
spaľuje kalórie. Veľká časť týchto kalórií sa 
spotrebúva pri zahrievaní studenej vody na 
teplotu tela.

Brusnica

Mangostana

Limetka

Špenát

DOPLŇUJÚCE  
PRÍSADY

 Tiamín/Vitamín B1
 Riboflavín/Vitamín B2
 Niacín/Vitamín B3
 Kyselina Pantoténová/Vitamín B5
 Vitamín B6
 Biotín/Vitamín B7
 Inozitol/Vitamín B8
 Kyselina listová/Vitamín B9
 Vitamín B12
 Vitamín C

Mrkva

ZLOŽENIE KYÄNI SUNRISE

Voda, fruktóza, koncentrovaná šťava z bieleho hrozna 
(Vitis vinifera L.), koncentrovaná šťava z hrušky (Pyrus 
communis L.), koncentrovaná šťava z hrozna odrody 
Concord (Vitis labrusca L.), koncentrovaná šťava z 
čučoriedok (Vaccinium corymbosum L.), koncentrovaná 
šťava z arónie (Aronia melanocarpa Michx), koncentrovaná 
šťava z granátového jablka (Punica granatum L.), 
koncentrovaná šťava z červených malín (Rubus idaeus L.), 
koncentrovaná šťava z vyčírenej limetky (Citrus latifolia 
Tanaka), koncentrát z mrkvy (Daucus carota L. var. sativus) 
a čučoriedok (Vaccinium corymbosum L.), regulátor 
kyslosti: kyselina jablčná a kyselina citrónová, výťažok z 
hroznových šupiek (Vitis vinifera L.), koncentrovaná šťava 
z mangostanu (Garcinia mangostana L.), koncentrát z divo 
rastúcich aljašských čučoriedok (Vaccinium uliginosum L.), 
zahusťovadlo: xantánová guma, prírodná malinová aróma, 
vitamín C (kyselina askorbová), inozitol, vitamín B3 (niacín/
niacínamid), konzervačná látka: sorbát draselný a benzoát 
sodný, kyselina pantoténová (vitamín B5/D-pantotenát 
vápenatý), biotín, výťažok z hroznových semienok (Vitis 
vinifera L.), gélový extrakt z aloe vera (Aloe barbadensis 
Mill.), špenátový prášok (Spinacia oleracea L.), sladidlo: 
glykozid steviolu, výťažok z granátového jablka (Punica 
granatum L.), brokolicový prášok (Brassica oleracea L. var. 
Italica), prášok zo zimnej kapusty (Brassica oleracea L. var. 
Acephala), výťažok z ženšenu pravého (Panax ginseng 
C.A. Meyer), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), tiamín 
(vitamín B1/ tiamín hydrochlorid), výťažok z brusníc 
(Vaccinium macrocarpon Aiton), riboflavín (vitamín 
B2),  výťažok z bobúľ ovocia Açaí (Euterpe oleracea 
Mart.), prášok z plodov amly (Phyllanthus emblica L.), 
vitamín B12 (Cyanocobalamin), kyselina listová (kyselina 
pteroylmonoglutámová).
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Nielenže musíme zabezpečiť, že konzumujeme zdravú 
stravu, ale potrebujeme aj správne metabolizovať 
výživné látky v strave, aby sme mali celý deň energiu.

Kyäni Nitro Xtreme spája rovnakú koncentrovanú zmes 
šťavy z ovocia noni nachádzajúcu sa aj v produkte 
Kyäni Nitro FX s inými dôležitými výživnými látkami 
zameranými na znižovanie vyčerpania a únavy 
a pomáha telu správne premieňať výživné látky 
dodávané zvyškom Trojuholníka Wellness*.

Nazývame to Nitro Efekt, ktorý nielenže dodáva telu 
látky potrebné na podporu jeho látkovej premeny, ale 
pomohol tiež ľuďom vidieť výsledky ich stravovania, 
ktoré dovtedy ešte nevideli.

*Kyäni Nitro Xtreme obsahuje Niacín, ktorý prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy, a 
Tiamín, ktorý prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

KYÄNI
NITRO XTREME
KYÄNI
NITRO FX
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Koncentrovaná šťava z 
ovocia noni

Produkty Nitro FX aj Nitro Xtreme 

obsahujú patentovanú Kyäni 

koncentrovanú zmes z ovocia noni.

Kyäni Nitro Xtreme obsahuje dokonca 

viac koncentrátu z ovocia noni, plus 

doplňujúce zložky dodávajúce telu 

extra dávku energie.

NÁVOD NA 
POUŽITIE
Užite 1 ml (20 kvapiek) maximálne 
trikrát denne ako súčasť vášho zdravého 
životného štýlu. Pred použitím dobre 
pretrepte. 
Odporúčame užívanie Nitro pred produktmi 
Sunrise a Sunset, čím zaistíte optimálne 
vstrebanie výživných látok a celodenné 
dobíjanie vašej energie.

ZLOŽENIE KYÄNI NITRO XTREME 

Glycerín (zvlhčovadlo), čistená voda, hexahydrát 
chloridu horečnatého, fruktóza, koncentrovaná 
šťava z ovocia noni (Morinda citrifolia), farbivo: 
karamel (E 150d), regulátor kyslosti: kyselina 
citrónová, prírodná mätová aróma, monohydrát 
síranu zinočnatého, maskovacie činidlo (v 
rôznych množstvách: voda, výťažok zo sladkého 
drievka), niacínamid, tiamín mononitrát, 
mikroenkapsulovaný koenzým Q10, hexahydrát 
chloridu chromitého.

INFORMÁCIE O VÝŽIVOVEJ HODNOTE

na 2 ml** % RVH*

Tiamín (Vitamín B1) 1 mg 90,7 %

Niacín (Vitamín B3) 2,4 mg NE 15 %

Zinok 2,3 mg 23 %

Chróm 9,7 µg 24 %

CoQ10 (Ubiquinol) 500 µg

Šťava z ovocia noni 160 mg

RVH: Referenčná Výživová Hodnota, Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2011

ZLOŽENIE KYÄNI NITRO FX 

Voda, koncentrovaná šťava z ovocia noni (Morinda 
citrifolia), fruktóza, prírodná mätová aróma, 
regulátor kyslosti: kyselina citrónová, konzervačné 
látky: sorbát draselný, konzervačná látka: benzoan 
draselný.

INFORMÁCIE O VÝŽIVOVEJ HODNOTE

na 3 ml

Šťava z ovocia noni 312 mg

KĽÚČOVÉ PRÍNOSY

Zinok 
Prispieva k správnej kognitívnej funkcii

Vitamín B1 (Tiamín) 
Prispieva k správnej funkcii srdca

Vitamín B3 (Niacín) 
Prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Zinok 
Prispieva k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom 
Prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému

Zinok 
Prispieva k udržaniu normálnej hladiny 
testosterónu v krvi

Zinok 
Prispieva k plodnosti a správnej 
reprodukčnej funkcii

Chróm, Zinok 
Prispievajú k správnej látkovej 
premene makronutrientov

ZLOŽENIE*
 

 Tiamín/Vitamín B1
 Niacín/Vitamín B3
 Zinok
 Chróm
 CoQ10 (Ubiquinol)

*Kyäni Nitro Xtreme obsahuje Niacín, ktorý prispieva k zníženiu 
vyčerpania a únavy, a Tiamín, ktorý prispieva k správnej látkovej 
premene dôležitej pre tvorbu energie.
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Udržiavanie správnej funkcie našich tiel má 
vysokú prioritu. Kyäni Sunset je silným zdrojom 
tokotrienolov kombinovaných s esenciálnymi 
Omega-3 mastnými kyselinami získanými z rýb, 
vrátane divo žijúceho aljašského lososa, rovnako ako 
aj vitamínov A a D.

KYÄNI
SUNSET
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NÁVOD NA 
POUŽITIE 
Užite 3 kapsule počas večere.

ZLOŽENIE
 Tokotrienol/ Tokoferol
 Omega-3 mastné kyseliny/ EPA & DHA
 Vitamín D
 Vitamín A/ Betakarotén

ZLOŽENIE KYÄNI SUNSET

Rybí olej (losos alebo iné divo žijúce ryby), 
vitamín E (ako tokotrienol-tokoferol z oleja 
získaného z ryžových otrúb), rybacia želatína, 
glycerín (zvlhčovadlo), voda, prírodné zmiešané 
karotenoidy získané z Dunaliella salina, vitamín D 
(ako cholekalciferol). 

INFORMÁCIE O VÝŽIVOVEJ HODNOTE

pre denné dávkovanie  
= 3 kapsule (2535mg) % RVH*

Omega 3 749 mg

z toho

EPA (kyselina eikosapentaenová) 425 mg

DHA (kyselina dokosahexaenová) 203 mg

Vitamín A 801 µg RE 100 %

Vitamín D 6 µg 120 %

Vitamín E (Tototrienol-Tokoferol) 121 mg α-TE 1008 %

RVH: Referenčná Výživová Hodnota, Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2011

MOZOG JE 
NAJMASTNEJŠÍ   
ORGÁN V TELE

Tuk tvorí 60 percent nášho 

mozgu. A práve preto je dôležité 

konzumovať tzv. dobré tuky. 

Orechy a mastné ryby napríklad 

obsahujú mimoriadne veľké 

množstvo Omega-3 mastných 

kyselín.

KĽÚČOVÉ PRÍNOSY

Omega-3 (EPA & DHA) 
Prispievajú k správnej funkcii srdca

Vitamín D 
Prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému

Vitamín A  
Prispieva k udržaniu zdravej pokožky a 
dobrého zraku

Vitamín A, D  
Prispievajú k zachovaniu zdravých 
slizníc 
Zohrávajú úlohu v procese 
špecializácie buniek

VYSKÚŠAJTE NÁŠ 
KYÄNI 7-DŇOVÝ 
BALÍK,

ktorý obsahuje vzorky 
produktov Kyäni Sunrise, 
Sunset a Nitro Xtreme
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 BUDUJTE SVALOVÚ HMOTU1

 PODPORUJTE REGENERÁCIU PO   
 TRÉNINGU2

 PODPORTE ZDRAVIE KOSTÍ3

Najbežnejšou bielkovinou v našom tele je kolagén. 
V našej mladosti naše telo ľahko syntetizuje kolagén 
z aminokyselín a bielkovín, ktoré konzumujeme. S 
pribúdajúcim vekom sa však schopnosť nášho tela 
vyrábať kolagén začína znižovať. Náš metabolizmus sa 
spomaľuje, naša pokožka začína prejavovať starnutie a 
náš športový výkon začína klesať. 

Keďže moderná strava často neobsahuje zdroje 
bohaté na prírodný kolagén, dopĺňanie stravy zdravou 
kolagénovou bielkovinou nám pomáha udržať si zdravú 
svalovú hmotu a kosti, keď starneme. Bielkovinové 
produkty spoločnosti Kyäni HL5 a FIT20 obsahujú 
hydrolyzovanú kolagénovú bielkovinu pre maximálnu 
absorpciu. Izolát srvátkovej bielkoviny kŕmený trávou vo 
FIT20 navyše podporuje zvýšený výkon počas tréningu, 
optimalizuje zotavenie a pomáha budovať zdravé svaly.

KYÄNI 
PROTEÍNOVÉ 
DOPLNKY

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
1 Bielkoviny prispievajú k rastu svalovej  
 hmoty.
2  Horčík prispieva k zníženiu vyčerpania a 

únavy.
3  Horčík prispieva k udržaniu zdravých kostí.

STRANA 17 ZO 42 STRANA 18 ZO 42



HEALTHY LIVING
Proteín je jedným z najdôležitejších stavebných 
prvkov tela a starnutím sa ľahko stráviteľný proteín 
stáva stále dôležitejším pre udržanie si zdravej 
kondície. Nachádza sa v koži, vlasoch a kĺboch a 
podporuje zdravé kosti, ako aj zdravý rast svalov. 
HL5 v organizme podporuje potrebu proteínu 
pomocou kolagénu z mlieka voľne pasených kráv, 
hydrolyzovaného pre jednoduchú absorpciu.

KYÄNI
HL5
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NÁVOD NA 
POUŽITIE 
Pre maximálny účinok si vytvorte zdravý 
zvyk užívať jedno balenie HL5 každý deň – 
ráno, pred spaním alebo medzi jedlami. 
Pred použitím dobre pretrepte.

ZLOŽENIE KYÄNI HL5 CITRUS 

Voda, kolagénové peptidy z mlieka voľne 
pasených kráv, erytritol, regulátor kyslosti: 
kyselina citrónová, zahusťovač: xantanová guma, 
prírodná aróma (výťažok z mexickej limety, 
výťažok zo sicílskeho citróna, prírodný maskovač 
horkosti), chlorid sodný, fruktooligosacharid, 
konzervačný prostriedok: sorban draselný, prášok 
z jablčného octu, sladidlo: glykozid steviolu.

ZLOŽENIE KYÄNI HL5 BROSKYŇA

Voda, hovädzie hydrolyzované kolagénové 
peptidy, erytritol, regulátor kyslosti: kyselina 
citrónová, prírodná broskyňová aróma, 
zahusťovač: xantanová guma, prírodný maskovač 
horkosti, chlorid sodný, fruktooligosacharid, 
konzervačný prostriedok: sorban draselný, prášok 
z jablčného octu, sladidlo: glykozid steviolu.

KĽÚČOVÉ PRÍNOSY

Bielkoviny 
Prispievajú k rastu svalovej hmoty 
Prispievajú k udržaniu svalovej hmoty

Bielkoviny 
Prispievajú k udržaniu zdravých kostí

Erythrit 
Spotreba potravín / nápojov 
obsahujúcich erytritol namiesto cukru 
vyvoláva po ich konzumácii nižší 
nárast glukózy v krvi v porovnaní s 
potravinami / nápojmi obsahujúcimi 
cukor

Sladidlo steviol

Erytritol

Kyselina citrónová

Kolagénové peptidy

Výťažok z mexickej limety

Výťažok zo  
sicílskeho citróna

Chlorid sodný

Prášok z   
jablčného octu

Bielkoviny sú jedným z dôležitých stavebných prvkov tela a ľahko 

stráviteľné bielkoviny sú čoraz dôležitejšie pre udržanie pohody 

s vekom. Nachádza sa v pokožke, vlasoch a kĺboch   a podporuje 

zdravé kosti a rast svalov. HL5 podporuje potrebu bielkovín v tele 

pomocou kolagénu, ktorý je hydrolyzovaný pre ľahkú absorpciu.

INFORMÁCIE O VÝŽIVOVEJ HODNOTE
Veľkosť porcie: 1 vrecúško (30 ml)
Počet porcií: 30

Množstvo na porciu na 100 ml

Energia
109 kj

26 kcal
363 kj

87 kcal

Tuk 0 g 0 g

Sacharidy
- z toho cukry

1,4 g
0 g

4,7 g
0 g

Vláknina 0,15 g 0,5 g

Bielkoviny 5 g 16,7 g

Soľ 0,11 g 0,37 g

ROVNAKÉ PRÍNOSY 
AKO U PRODUKTU 
HL5 CITRUS, ALE 
ODLIŠNÁ CHUŤ:

HL5 BROSKYŇA
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VÝKONNOSTNÝ PROTEÍN
Keďže je proteín základným stavebným blokom tela, 
proteínové prášky podporujú budovanie svalovej 
hmoty bez tuku (svalový anabolizmus). Stimul 
tréningu spôsobuje adaptačné procesy v svalstve a 
tým zvyšuje zväčšovanie svalových vlákien. Molekuly 
proteínu, ktoré konzumujeme v našom jedle alebo 
s pomocou proteínových koktailov, sú základom 
tohto procesu. Rýchla dostupnosť tohto základného 
stavebného bloku môže tiež viesť k skrátenej 
regenerácii po tréningu.

Naše telo je neustále stresované cvičením a 
ťažkosťami každodenného života. FIT20 poskytuje 
10 gramov hydrolyzovaného kolagénu a ďalších 10 
gramov srvátkového proteínového izolátu z mlieka 
voľne pasených kráv – doplnených horčíkom – na 
pomoc pri optimalizovaní regenerácie a rastu svalov 
z cvičenia a z požiadaviek každodenného života.

KYÄNI
FIT20

Tento produkt je určený na použitie spolu s 
aktívnym životným štýlom a vyváženou stravou.
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NÁVOD NA POUŽITIE
Dôkladne zamiešajte 1 odmerku (30 g) do 250 – 350 ml vody, vášho obľúbeného 
zdroja mlieka alebo vmiešajte do vášho obľúbeného koktailu po tréningu, pri 
raňajkách alebo kedykoľvek v priebehu dňa, aby ste zvýšili denný príjem bielkovín. 
(Tento produkt je určený na použitie spolu s aktívnym životným štýlom a vyváženou 
stravou.)

Tip: Vanilková príchuť FIT20 môže perfektne osviežiť váš nápoj alebo smoothie. Doprajte si 
ju ako doplnok k vašej strave, kedykoľvek budete chcieť.

ZLOŽENIE KYÄNI FIT20

Srvátkový proteínový izolát z mlieka voľne 
pasených kráv, kolagénové peptidy z mlieka 
voľne pasených kráv, prírodná vanilková aróma, 
práškový MCT olej (mlieko), citrát horečnatý, 
slnečnicový lecitín, sladidlo: glykozid steviolu.

Prírodná vanilková aróma

Práškový MCT olej (mlieko)

Slnečnicový 
lecitín

Kolagénové peptidy

Sladidlo:   
glykozid steviolu

INFORMÁCIE O VÝŽIVOVEJ HODNOTE
Veľkosť porcie: 30 g (1 odmerka)
Počet porcií: 14

Množstvo na porciu na 100 g

Energia
484 kj

116 kcal
1577 kj

377 kcal

Tuk 1,7 g 5,4 g

- z toho nasýtenée tuky 1,2 g 3,9 g

Sacharidy 3,6 g 11,9 g

- z toho Cukry 0,3 g 0,8 g

Vláknina 0,9 g 2,8 g

Bielkoviny 20 g 65,2 g

Soľ 0,2 g 0,5 g

Horčík 0,1 g 0,33 g

*27 % Referenčná Výživová Hodnota, Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011

FIT20, vyrobený zo srvátkového proteínového 

izolátu z mlieka voľne pasených kráv a z 

hydrolyzovaného kolagénu, poskytuje 

jedinečnú kombináciu proteínov a horčíka 

na zvýšenie výkonnosti, podporu tréningu a 

regenerácie a budovanie zdravých svalov.*

*Bielkoviny prispievajú k rastu svalovej hmoty.

DOPLŇUJÚCE 
PRÍSADY

 Citrát horečnatý

KĽÚČOVÉ PRÍNOSY

Horčík 
Prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania
Prispieva k normálnej psychologickej 
funkcii

Bielkoviny 
Prispievajú k rastu svalovej hmoty
Prispievajú k udržaniu svalovej hmoty

Bielkoviny, Horčík  
Tragen zur Erhaltung normaler 
Knochen bei

Horčík  
Prispieva k normálnej syntéze bielkovín
Prispieva k správnemu fungovaniu 
nervového systému
Zohráva úlohu v procese delenia 
buniek

Horčík 
Prispieva k správnej látkovej premene 
dôležitej pre tvorbu energie

Horčík 
Prispieva k rovnováhe elektrolytov

Horčík 
Prispieva k udržaniu zdravých zubov

TABUĽKA AMINOKYSELÍN
Množstvo na dávku 1 odmerka (30 g)

na dennú dávku (30 ml) % RVH*

Alanín 1,62 g

Arginín 1,12 g

Kyselina asparágová 2,03 g

Cysteín <0,0007 g

Cystín 0,32 g

Kyselina glutámová 3,27 g

Glycín 3,02 g

Histidín 0,29 g

Hydroxyproline 1,32 g

Izoleucín 0,96 g

Leucín 1,61 g

Lyzín 1,67 g

Ornitín <0,0057 g

Metionín 0,28 g

Fenylalanín 0,58 g

Prolín 2,30 g

Serín 0,92 g

Treonín 1,06 g

Tryptofán 0,26 g

Tyrozín 0,41 g

Valín 0,94 g

* RVH: Referenčná Výživová Hodnota 
Nariadenie EÚ (EÚ) č. 1169/2011 
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Ak hľadáte zdravé občerstvenie, práve ste ho našli! 
Tyčinka Nucleus vám poskytuje prírodné bielkoviny, 
vitamíny a minerálne látky – či už na raňajky, po 
tréningu alebo kedykoľvek inokedy. Kombinácia 
chrumkavých kúskov arašidov a čučoriedok je 
jednoducho neodolateľná. A to najlepšie: Táto 
bielkovinová a energetická tyčinka neobsahuje 
žiadne umelé príchute, sladidlá ani prísady. 100% 
vegánska a bezlepková. Nucleus Proteínová a 
Energetická Tyčinka  je prírodným rastlinným 
zdrojom bielkovín, ktorý je zaručene bez laktózy. 
Cenné a výživné rastlinné zložky vás podporia počas 
tréningu alebo iných aktívnych dobrodružstiev.

 Pre rýchlu a dlhotrvajúcu energiu

 Môže byť použitá pred, počas a po   
 športovej aktivite

 Tiež ako občerstvenie medzi tým

 Energia na zahryznutie

 Veľmi ľahko stráviteľná, pretože   
 sa vyrába bez umelých aróm, farbív a  
 konzervantov.

KYÄNI
NUCLEUS 
PROTEIN & 
ENERGY BAR
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ZLOŽENIE KYÄNI NUCLEUS

Pražené arašidy (26 %), ryžový sirup, ďatlová pasta, 
slnečnicové semená, ryžová bielkovina, kokosový 
olej, hrachová bielkovina, prírodná aróma, sušený 
čučoriedkový prášok

Ryžový sirup

Ďatlová Pasta

Kokosový olej

Hrachový proteín

Čučoriedkový 
prášok

Pražené arašidy

Slnečnicové semená

Ryžový proteín

ENERGETICKÁ TYČINKA NUCLEUS 
PEANUT & BLUEBERRY PROTEIN JE:

 Vegánska

 Bezlepková

 Bez mlieka

JEDNODUCHO PRÍRODNE LAHODNÁ!

 Bez umelej príchute

 Bez akýchkoľvek prísad

 Bez konzervantov

INFORMÁCIE O VÝŽIVOVEJ HODNOTE
Veľkosť porcie: 1 tyčinka (50 g)
Počet porcií: 12

Množstvo na porciu na 100 g % RVH*

Energia
976 kj

244 kcal
1951 kj

488 kcal

Tuk 14,1 g 28,2 g 20%

z toho nasýtené 
mastné kyseliny 

3,4 g 6,8 g 17%

Sacharidy 16,5 g 32,9 g 6%

z toho cukry 12,5 g 25,0 g 14%

Vláknina 2,5 g 5 g **

Bielkoviny 10 g 20 g 20%

Soľ 0,03 g 0,06 g 0,5%

Vitamíny a minerály

Vápnik 22,5 mg 45 mg 3%

Železo 1,5 mg 3 mg 11%

Horčík 58 mg 116 mg 15%

Mangán 0,6 mg 1,2 mg 29%

Molybdén 0,6 mg 1,2 mg 120%

Fosfor 145 mg 290 mg 21%

Draslík 220,5 mg 441 mg 11%

Sodík 29,9 mg 59,7 mg **

Zinok 1,2 mg 2,4 mg 12%

Biotín 4 µg 8 µg 8%

Kyselina listová 25 µg 50 µg 12,5%

Vitamín B3 0,7 mg 1,3 mg 4%

Vitamín B1 0,1 mg 0,2 mg 10%

Vitamín E 
(ako DL a-tokoferol acetát)

3,7 mg 7,3 mg 31%

*RVH: Referenčná Výživová Hodnota, Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011
** Žiadna RVH nie je dostupná

KĽÚČOVÉ PRÍNOSY

Bielkoviny 
Prispievajú k rastu svalovej hmoty
Prispievajú k udržaniu svalovej hmoty

Bielkoviny, Mangán, Fosfor 
Prispievajú  k udržaniu zdravých kostí

Horčík, Mangán, Fosfor 
Prispievajú k správnej látkovej 
premene dôležitej pre tvorbu energie

Horčík  
Prispieva k normálnej syntéze bielkovín

Molybdén 
Prispieva k správnej látkovej premene 
sírnych aminokyselín

Horčík 
Prispieva k zníženiu vyčerpania a 
únavy.
Prispieva k správnemu fungovaniu 
nervového systému
Prispieva prispieva k správnej funkcii 
psychiky

Horčík 
Zohráva úlohu v procese delenia 
buniek 

Horčík 
Prispieva k rovnováhe elektrolytov

Mangán, Vitamín E 
Prispievajú k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom

Fosfor 
Prispieva k správnemu fungovaniu 
bunkových membrán

Mangán  
Prispieva k normálnej tvorbe 
spojivového tkaniva

Fosfor 
Prispieva k udržaniu zdravých zubov
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NÁHRADA JEDLA NA 
PRÍRODNEJ BÁZE - VITAMÍNY, 
MINERÁLY A PROTEÍNY
Ste oddaní zdravému stravovaniu a svoje telo zásobujete 
živinami tak, aby fungovalo čo najlepšie. Zamieňate 
nezdravé jedlá za zdravé pochúťky, plánujete si čas 
stravovania tak, aby ste neboli pokúšaní jesť mimo domu, 
a každé ráno začínate so smoothie. Avšak v živote nastane 
znovu ten okamih, keď sa tieto lákavé pochúťky začnú 
objavovať vo vašej komore, pretože nedokážete nájsť tých 
desať minút na prípravu vášho raňajšieho smoothie. Prešli 
sme tým všetci. 

Zdravé stravovanie a potraviny určené na rýchle upravenie 
nie vždy idú ruka v ruke. Teda iba dovtedy, kým sa neobjavil 
produkt Kyäni Core 140+. Ten vám ponúka zmes zdravej 
náhrady jedla plnú výživných látok, ktorú môžete zamiešať 
alebo zatrepať za 60 sekúnd. Je to kompletné jedlo, ktoré si 
nevyžaduje pridanie ďalších ingrediencií. Stačí ho zamiešať 
do vody a mať ho so sebou počas dňa. Vy tak viete, že s 
každým dúškom nápoja prispievate k zdraviu vášho tela.

Koktailová náhrada jedla Kyäni Core 140+ je kombináciou 
bielkovín, vlákniny a základných vitamínov a minerálov. 
Predstavuje potravinu, ktorá sa dá ľahko pripraviť. Obsahuje 
21,6 gramov proteínu z mlieka získavaného z voľne 
pasených kráv na podporu čistej svalovej hmoty, organickú 
listovú zeleninu na doplnenie vašej stravy a 2,5 gramu 
organickej vlákniny. Navyše obsahuje tráviace enzýmy 
a probiotiká, takže z jeho zloženia budete mať skutočne 
prospech. Spolu to predstavuje iba 243,6 kalórií a len 2,2 
gramov cukru - množstvo, ktoré postačuje na dodanie 
potrebnej energie vášmu telu bez použitia umelých sladidiel.  
Konzumácia zdravej stravy nemusí byť zložitá. Vyskúšajte 
najpohodlnejšie jedlo prírody Kyäni Core 140+.

KYÄNI
CORE 140+

#HEALTHYCONVENIENTNUTRITION
#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#MEALREPLACEMENT
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Koncentrovaná šťava 
z červenej repy (Beta 
Vulgaris)

Bobule z Malphighia 
glabra

Spirulina (Arthrospia platensis) 

Dehydratované jablko

Jačmenná tráva

Pšeničná tráva

Sójový lecitín v prášku

Ovos 

Kondenzovaná 
tekutina z rias rodu 
Chlorella

Listy z Camellia 
sinensis

Semienka z Vitis 
Vinifera L.

Mleté korene z 
mrkvy obyčajnej

Rajčina

Koreň z Radix 
astragalus

Kvety a stonky z 
brokolice

Granátovník púnsky

Sušené korene zo sibírskeho 
ženšena (Eleutherococcus 
senticosus)

Sušené mleté plody z bazy 
čiernej (Sambucus nigra)

Proteíny z pražených 
tekvicových semienok

Kakaový prášok

Prášok z organických 
ľanových semienok

Plody z čučoriedky obyčajnej 
(Vaccinum Myrtillus)

List z Ginkgo Biloba

List z   
Medicago sativa

Sójové vločky

KĽÚČOVÉ PRÍNOSY

Vitamín A, B2 (Riboflavín), B3 
(Niacín), B7 (Biotín) 
Prispievajú k zachovaniu zdravých 
slizníc a k udržaniu zdravej pokožky
Vitamín C  
Prispieva k správnej tvorbe kolagénu 
a k správnej funkcii krvných ciev, kostí, 
chrupaviek, ďasien, pokožky a zubov.
Meď 
Prispieva k zdravej pigmentácii vlasov 
a pokožky
Meď, Selén, Vitamín B7 (Biotín), 
Zinok 
Prispievajú k udržaniu zdravých vlasov

Vitamín A, B2 (Riboflavín), Zinok 
Prispievajú k udržaniu dobrého zraku

Vitamín A, D, C, B6, B9 (Folát), B12, 
Železo, Zinok, Meď, Selén 
Prispievajú k správnemu fungovaniu 
imunitného systému
Vitamín C, B1 (Tiamín), B2 
(Riboflavín), B3 (Niacín), B5 (Kyselina 
Pantoténová), B6, B7 (Biotín), B12, 
Vápnik, Meď, Železo, Horčík, Mangán, 
Jód 
Príspevajú k správnej látkovej premene 
dôležitej pre tvorbu energie
Vitamín B6 
Prispieva k regulácii hormonálnej 
činnosti
Vitamín C 
Prispieva k regenerácii redukovanej 
formy vitamínu E.
Prispieva k udržaniu správneho 
fungovania imunitného systému počas 
intenzívnej telesnej námahy a po nej.

Vitamín B6, B9 (Folát), B12 
Prispievajú k správnej látkovej 
premene homocysteínu
Vitamín B7 (Biotín), Zinok 
Prispievajú k správnej látkovej 
premene makronutrientov

Zinok 
Prispieva k správnej syntéze DNA

Vitamín D, Vápnik, Horčík
Prispievajú k udržaniu zdravých kostí a 
zdravých zubov

Špenát   
siaty

Múka z hnedej ryže

Vitamín B6 
Prispieva  k správnej syntéze cysteínu 
a k  normálnej látkovej premene 
bielkovín a glykogénu

Zinok 
Prispieva k správnej látkovej premene 
kyselín a k správnej látkovej premene 
sacharidov

Vitamín B6, B12, Železo 
Prispievajú k správnej tvorbe 
červených krviniek a hemoglobínu
Vitamín D 
Prispieva k správnemu vstrebávaniu/
využitiu vápnika a fosforu a k 
normálnej hladine vápnika v krvi
Vitamín K, Vápnik 
Prispievajú k správnej zrážanlivosti krvi

Vitamín D, Vápnik, Horčík 
Prispievajú k normálnemu fungovaniu 
svalov

Zinok 
Prispieva k plodnosti a správnej 
reprodukčnej funkcii
Prispieva k udržaniu normálnej hladiny 
testosterónu v krvi

Horčík, Zinok 
Príspievajú k správnej syntéze 
bielkovín

Železo, Zinok, Jód 
Prispievajú k správnej kognitívnej 
funkcii
Vitamín C, B2 (Riboflavín), B3 (Niacín), 
B5 (Kyselina Pantoténová), B6, B9 
(Foláte), B12, Horčík, Železo 
Prispievajú k správnej funkcii psychiky 
a k správnemu fungovaniu nervového 
systému
Vitamín C, B1 (Tiamíne), B3 (Niacín), 
B6, B7 (Biotín), B9 (Folát), B12, Horčík 
Prispievajú k správnej funkcii psychiky 
a k správnemu fungovaniu nervového 
systému

Selén, Zinok 
Prispievajú k udržaniu zdravých 
nechtov
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NÁVOD NA 
POUŽITIE
Pridajte 2 kopcovité odmerky (60 g) 
prášku do 300 ml studenej vody alebo 
obľúbeného mliečneho zdroja. Dôkladne 
pretrepte alebo zamiešajte.

ZLOŽENIE KYÄNI CORE 140+

Srvátkový proteín Ultrawhey WPI 90, koncentrát 
mliečnych bielkovín 85%, kokosová smotana, inulín, 
organický kokosový cukor, zmes listovej zeleniny, mliečna 
smotana, vopred pripravená zmes vitamínov a minerálov, 
kakaový prášok, múka z hnedej ryže, prírodná aróma z 
čokoládového brownie, prášok z organických ľanových 
semienok, proteíny z pražených tekvicových semienok, 
cholín bitartrát, ružová himalájska soľ, zmes tráviacich 
enzýmov, stévia, laktospóry

DODATOČNÉ 
ZLOŽKY

 Vitamín A
 Vitamín B1
 Vitamín B2
 Vitamín B3
 Vitamín B5
 Vitamín B6
 Vitamín B7
 Vitamín B12
 Vitamín C
 Vitamín D2
 Vitamín E
 Vitamín K1
 Kalcium
 Meď
 Jód
 Železo
 Mangán
 Horčík
 Draslík 
 Selén 
 Sodík 
 Zinok 

INFORMÁCIE O VÝŽIVOVEJ HODNOTE
Veľkosť porcie: 60g (2 odmerky)
Počet porcií: 14

Množstvo na porciu na 100 g

Energia
1019,3 kj

243,6 kcal
1682 kj

402 kcal

Bielkoviny 21,6 g 35,7 g

Tuk 8,1 g 13,4 g

Sacharidy 21,4 g 35,3 g

z toho cukry 2,2 g 3,7 g

Vláknina 2,5 g 4,1 g

Soľ 530,9 mg 876 mg

VOPRED PRIPRAVENÁ ZMES VITAMÍNOV A 

MINERÁLOV**
Porcia 3550 mg vopred pripravenej zmesi

Živiny Minimálna Výživová hodnota % RVH*

Vitamín A 240 µg RE 30 %

Vitamín D2 1,5 µg 30 %

Vitamín E 3,6 mg α-TE 30 %

Vitamín K1 22,5 µg 30 %

Vitamín C 24 mg 30 %

Vitamín B1 0,33 mg 30 %

Vitamín B2 0,42 mg 30 %

Vitamín B3 4,8 mg 30 %

Vitamín B6 0,42 mg 30 %

Vitamín B9 60 µg 30 %

Vitamín B12 0,75 µg 30 %

Vitamín H 1,5 µg 30 %

Vitamín B5 1,8 mg 30 %

Vápnik 240 mg 30 %

Fosfor 210 mg 30 %

Horčík 112,5 mg 30 %

Železo 4,2 mg 30 %

Zinok 3 mg 30 %

Meď 0,3 mg 30 %

Mangán 0,6 mg 30 %

Selén 16,5 µg 30 %

Jód 45 µg 30 %

Sodík 172,5 mg **

Draslík 500 mg 25 %

*RVH = Referenčná Výživová Hodnota
** Žiadna RVH nie je dostupná

Na rozdiel od proteínových nápojov, 
cieľom koktailovej náhrady jedla je dodať 
telu výživné látky, akoby išlo o kompletné 
jedlo. Väčšina koktailových náhrad jedla 
obsahuje 200-400 kalórií a riadne množstvo 
bielkovín, vlákniny a esenciálnych vitamínov 
a minerálov. Z tohto dôvodu je koktail 
Kyäni Core 140+ výhodným prostriedkom 
získavania zdravého a nízkokalorického jedla 
vtedy, keď nemáte čas sa zastaviť. Koktailové 
náhrady jedla sú prenosné a ich príprava je 
rýchla. Môžu vám pomôcť odolať pokušeniu 
dopriať si nezdravé spracované potraviny.

Keď ste v strese alebo sa ponáhľate, oveľa 
jednoduchšie je siahnuť po spracovaných 
potravinách alebo zájsť do reštaurácií 
rýchleho občerstvenia. Typické spracované 
potraviny však môžu vážnym spôsobom 
vykoľajiť vašu hmotnosť. Väčšina z nich 
je plná cukrov, rafinovaných sacharidov 
a umelých prísad. Zároveň im chýbajú 
prospešné výživné látky. Spracované 

Nahradenie jedného denného jedla diéty s obmedzeným príjmom energie 
náhradou jedla prispieva k udržaniu hmotnosti po chudnutí (Udržiavanie 
telesnej hmotnosti po chudnutí). Nahradenie dvoch jedál dennej stravy 
s obmedzeným príjmom energie náhradou jedla prispieva k zníženiu 
hmotnosti (zníženie telesnej hmotnosti).

Účinky produktu Core 140+ 
si posilnite kombináciou s 
produktom Kyäni Nitro  a 
podporte vstrebávanie živín 
vo vašom tele.

potraviny s vysokým obsahom cukrov, 
soli a tuku aktivujú mozgové centrá 
potešenia, čo môže tiež viesť k prejedaniu. 
Naopak jedlá pripravené zo zdravých, 
nespracovaných potravín sú najlepšie, 
avšak pri plnom rozvrhu dňa nie sú vždy 
praktické. Koktailovú náhradu jedla  
môžete jednoducho popíjať počas toho, 
čo práve robíte a je významne zdravšou 
alternatívou tzv. rýchleho občerstvenia. 
Koktailové náhrady jedla sú navrhnuté tak, 
aby poskytovali všetky výživné látky, ktoré 
by vaše telo malo prijať počas konzumácie 
kompletného jedla.

PREČO KOKTAILOVÉ NÁHRADY JEDLA?
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Váš mozog je naozaj dôležitý orgán. Ako riadiace centrum 
tela je zodpovedný za udržiavanie tlkotu srdca, dýchanie 
pľúc a za schopnosť hýbať sa, cítiť a myslieť. Preto je dobré 
ho udržiavať v optimálnom stave fungovania. Jedlo, ktoré 
prijímate, hrá rolu v udržiavaní zdravia vášho mozgu 
a môže zlepšiť určité mentálne funkcie ako je pamäť a 
sústredenie.

Mnohí z nás pracujú usilovne, avšak nie inteligentne. 
Máme ciele a sny, ktoré chceme dosiahnuť, no keď sa 
snažíme príliš, platí za to naše zdravie. Vrátime sa k 
udržiavaniu nezdravých návykov ako je zlá voľba stravy a 
nedostatok spánku. 

Väčšina energetických nápojov rieši iba energiu. Buďme 
úprimní – kofeín má iba obmedzené účinky. Taktiež im 
chýbajú výživné látky, ktoré môžu zvyšovať pozornosť, 
ostražitosť a koncentráciu. Namiesto toho sú plné cukru 
a umelých prísad. Kyäni ON je inteligentný energetický 
shot, ktorý kombinuje silu prirodzene získaného kofeínu z 
guarany pre udržateľnú energiu* s patentovanou zmesou 
prísad navrhnutou na podporu sústredenia, pozornosti a 
bystrosti.**

KYÄNI
ON
KOGNITÍVNA 
VÝŽIVA

*Kofeín u ľudí stimuluje centrálny nervový systém a v miernych dávkach zvyšuje ostražitosť a 
znižuje ospanlivosť. (http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/caffeine)
**Kyäni ON obsahuje vitamíny B1, B2, B3, B6 a B12. Tieto vitamíny prispievajú k správnemu 
fungovaniu nervového systému, správnej funkcii psychiky (okrem vitamínu B2) a k zníženiu 
vyčerpania a únavy (okrem vitamínu B1).

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#TURNONYOURBRAIN
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NÁVOD NA 
POUŽITIE
Dobre pretrepte. Pre maximálny úžitok 
skonzumujte celé vrecúško (60 ml). Najviac 
3-krát denne v závislosti od prijatého 
množstva kofeínu. Účinky sú individuálne, 
avšak obyčajne trvajú 4 – 6 hodín. Preto si 
podľa toho naplánujte svoj spánok

UPOZORNENIE: Deti, tehotné alebo dojčiace 
ženy a osoby citlivé na kofeín by nemali 
tento produkt užívať. Ak užívate lieky alebo 
máte zdravotné ťažkosti, pred použitím sa 
poraďte s lekárom.

DOPLŇUJÚCE PRÍSADY
 Tiamín HCI
 Riboflavín 
 Nikotínamid 
 Pyridoxín
 Metylkobalamín

ZLOŽENIE KYÄNI ON

Čistená voda, sirup z trstinovej šťavy, erytritol, 
kyselina citrónová, extrakt z guaranových semien, 
inozitol, extrakt zo zeleného čaju (L-theanín), chlorid 
sodný, taurín, vitamín B3 (nikotínamid), citikolín, 
prírodná malinová príchuť, xantánová guma, citrulín, 
Alpínia galangová, prírodný maskovač chute, extrakt 
z koreňa Ashwagandha, sorban draselný, prírodná 
grepová príchuť, stévia, pyrolchinolín chinón, divoko 
rastúce aljašské čučoriedky, Bakopa drobnolistá 
(Bacopa Monnieri), vitamín B6 (pyridoxín), vitamín 
B2 (riboflavín), vitamín B1 (tiamín HCL), vitamín B12 
(metylkobalamín)

INFORMÁCIE O VÝŽIVOVEJ HODNOTE
Veľkosť porcie: 1 vrecúško (62 g) 
Počet porcií: 7

Menge pro Portion pro 100 g

Energia
88 kj

21 kcal
142 kj

34,5 kcal

Tuk Trace < 0,1 g

Sacharidy
z toho cukry

5,82 g
2 g

9,38 g
3,22 g

Bielkoviny <0,5 g <1g

Soľ 0,29 g 0,467 g

Kofeín 100 mg 161,3 mg

Vitamíny

Vitamín B1 0,68 mg 1,1 mg

Vitamín B2 0,87 mg 1,4 mg

Vitamín B3 9,92 mg 16 mg

Vitamín B6 0,87 mg 1,4 mg

Vitamín B12 1,55 µg 2,5 µg

KĽÚČOVÉ PRÍNOSY

Vitamín B1 (Tiamín), Vitamín B2 
(Riboflavín), Vitamín B3 (Niacín), 
Vitamín B6, B12 
Prispievajú k správnemu fungovaniu 
nervového systému
Vitamín B2 (Riboflavín), Vitamín 
B3 (Niacín), Vitamín B6, B12 
Prispievajú k zníženiu vyčerpania a 
únavy

Vitamín B1 (Tiamín), Vitamín B3 
(Niacín), Vitamín B6, B12 
Prispievajú k správnej funkcii psychiky

Soľ (NaCl) 
Prispieva k normálnemu tráveniu 
tvorbou kyseliny chlorovodíkovej v 
žalúdku

Vitamín B6, B12, Cholin 
Prispievajú k správnej látkovej 
premene homocysteínu

Vitamín B6  
Prispieva k správnej syntéze cysteínu 
a prispieva k normálnej látkovej 
premene bielkovín a glykogénu

Vitamín B1 (Tiamín)
Prispieva k správnej funkcii srdca

Vitamín B2 (Riboflavín) 
Prispieva k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom

Vitamín B6, B12 
Prispievajú k správnej tvorbe 
červených krviniek

Vitamín B2 (Riboflavín), B3 
(Niacín) 
Prispievajú k udržaniu zdravej pokožky

Vitamín B2 (Riboflavín)
Prispieva k udržaniu dobrého zraku

Alpínia galangová

Extrakt zo zeleného čaju

Divoko rastúce 
aljašské čučoriedky

Extrakt z guaranových semien

Bakopa drobnolistá 

(Bacopa Monnieri)

Výťažok z koreňa 
Ashwagandha

Sirup z trstinovej 
šťavy

Stévia

 Inozitol
 Citicollín
 L-Citrullín
 Taurín
 Pyrolochinolín chinón
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Žijeme vo svete, v ktorom sú tvrdá práca a jej každodenné 
vykonávanie vystavované na obdiv, dokonca až velebené. Či ste 
matka, ktorá žongluje medzi lekciami plávania a prípravou teplej 
rodinnej večere, začínajúci podnikateľ, ktorý venuje každý okamih 
bdenia svojmu biznisu, alebo vysoko postavený výkonný riaditeľ, 
ktorý je neustále na cestách, robíte to všetci. Vidíme vás a cítime. 
Ten neustály kolobeh dní môže niekedy spôsobiť, že sa budete cítiť 
unavení, vyčerpaní a prázdni.

V Kyäni oceňujeme tvrdú prácu, avšak oveľa viac sa staráme o 
inteligentný spôsob pracovania, ktorý spočíva v tom, že sa počas 
dňa aj naďalej snažíte dosiahnuť to čo chcete, ale robíte to tak, že 
pritom neobetujete svoje zdravie. 

Obsahuje len 2 gramy cukru a 21 kalórií. Táto inteligentná dávka 
energie vám pomôže dobre začať svoj deň, preklenúť sa cez 
dôležité úlohy alebo prekonať tú dobre známu poobedňajšu 
únavu.

TURN 

YOUR BRAIN
MOZOG JE NAJMASTNEJŠÍ ORGÁN V TELE
Tuk tvorí 60 percent nášho mozgu. A práve 
preto je dôležité konzumovať tzv. dobré 
tuky. Orechy a mastné ryby napríklad 
obsahujú mimoriadne veľké množstvo 
Omega-3 mastných kyselín.

MOZOG JE POŽIERAČ ENERGIE
V porovnaní s telom je mozog relatívne 
malý orgán. Napriek tomu, že zaberá len 
dve percentá celkovej hmotnosti, počas 
dňa spotrebuje 20 percent celkovej energie 
tela. Mozog musí byť neustále zásobovaný 
kyslíkom a glukózou.

VEĽKOSŤ MOZGU NEPREZRÁDZA NIČ O 
INTELIGENCII
Muži majú väčší mozog ako ženy. V priemere 
je o 100 gramov ťažší. Avšak hmotnostný 
rozdiel nemá žiadny vplyv na inteligenciu.

MOZOG 
POZOSTÁVA Z 
MNOHÝCH ČASTÍ
KONCOVÝ MOZOG
Je miestom uloženia centier zraku a reči. 
Medzi jeho základné funkcie patrí tiež 
myslenie.

MOZOČEK   
Mozoček je zodpovedný najmä za 
koordináciu tela.

MEDZIMOZOG
Je pripojený k mozgovému kmeňu. 
Nachádza sa v ňom talamus. Filtruje 
zmyslové dojmy a prenáša ich do vedomia. 
Nachádza sa tu aj hypotalamus, ktorý riadi 
režim spánku a bdenia, hlad a smäd, ale aj 
sexuálnu energiu a spracováva pocit bolesti 
a teploty.

MOZGOVÝ KMEŇ
Riadi reflexy ako je zívanie, dýchanie a tlkot 
srdca.

Pozrite sa na náš SUNSET, 
ktorý predstavuje 
základný zdroj Omega-3 
mastných kyselín v 
kombinácii s ďalšími 
Výživnými Látkami.
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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,® a HEALTHY LIVING MOVEMENT™ sú 
obchodné značky a registrované obchodné značky spoločnosti Kyäni, Inc. Značky ® a ™  nie sú v tomto časopise pre jednoduchosť čítania zahrnuté. Všetky práva vyhradené. 
Úrovne príjmov Obchodných Partnerov spoločnosti Kyäni uvedené alebo naznačené v tejto Produktovej Brožúre nie sú určené na reprezentáciu príjmov typického 
Obchodného Partnera, ani nie sú určené na reprezentáciu alebo záruku toho, čo nový Obchodný Partner prípadne zarobí. Úspech s Kyäni si vyžaduje usilovnú prácu, 
svedomitosť, vytrvalosť a líderstvo a závisí od toho, ako účinne využíva tieto vlastnosti konkrétny Obchodný Partner. 
Produkty Kyäni sa nepovažujú a nikdy nie sú poskytované ani určené ako lieky alebo liečby na akékoľvek ochorenie, poruchu alebo zdravotný stav, či už fyzický, alebo psychický. 
Produkty Kyäni nie sú určené na diagnostikovanie, liečbu, odstránenie alebo prevenciu akéhokoľvek ochorenia alebo zdravotného stavu. 
© Kyäni Produktová Brožúra. Všetky práva vyhradené. Materiál sa nesmie reprodukovať úplne ani čiastočne v žiadnej forme bez predchádzajúceho písomného povolenia. 
Vytlačené v Európe
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