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03 ,,TRIANGLE OF WELLNESS“

05 ,,KYÄNI SUNRISE“

09 ,,KYÄNI NITRO“

13 ,,KYÄNI SUNSET“

17 „KYÄNI“ BALTYMINIAI PRODUKTAI

19 ,,KYÄNI HL5 HEALTHY LIVING“

23 ,,KYÄNI FIT20 PERFORMANCE PROTEIN“

27 „KYÄNI NUCLEUS“ BALTYMINIS IR ENERGINIS  

 BATONĖLIS

31 ,,KYÄNI CORE 140+“

37 ,,KYÄNI ON“ MAISTAS SMEGENIMS

TURINYS

1 IŠ 42 PSL. 2 IŠ 42 PSL.



„KYÄNI“ – MŪSŲ PRODUKTŲ 
ISTORIJAE
Nuo pat pradžių „Kyäni“ įkūrėjai suprato nepaprastą 
laukinės Aliaskos mėlynės naudą sveikatai. Derindami 
šią uogą su 20 kitų produktų, jie sukūrė „Kyäni Sunrise“ – 
gardų sulčių mišinį, aprūpinantį organizmą 10 vitaminų 
ir įvairiais mineralais. Vėliau „Kyäni Sunrise“ papildė 
„Kyäni Sunset“ – produktas su tokotrienoliais ir omega-3 
riebalų rūgštimis iš žuvų, įskaitant laukinę Aliaskos lašišą. 
Galiausiai „Triangle of Wellness“ užbaigė „Kyäni Nitro“, 
padedantis organizmui įsisavinti produktuose „Kyäni 
Sunrise“ ir „Kyäni Sunset“ esančias maistines medžiagas.* 
Be „Triangle of Wellness“ „Kyäni“ siūlo baltyminius 
papildus „Protein Nutritionals“, padedančius išnaudoti 
visus mitybos privalumus ir užtikrinti, kad gautume visų 
maistinių medžiagų, kurių reikia sveikai gyvensenai.

KYÄNI 
TRIANGLE
OF WELLNESS

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE

SUNRISE & NITRO
RYTE

NITRO
VIDURDIENĮ

SUNSET & NITRO
VAKARE

* „Kyäni Nitro Xtreme“ sudėtyje yra tiamino ir niacino, kurie padeda palaikyti normalią 
energijos apykaitą, ir niacino, kuris padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

3 IŠ 42 PSL. 4 IŠ 42 PSL.



Laukinėse Aliaskos mėlynėse yra galingų 
antocianino pigmentų, kurie apsaugo šias uogas nuo 
atšiaurios aplinkos. Papildę jas daugiau nei 20 kitų 
sudedamųjų dalių, sukūrėme puikų „Kyäni Sunrise“ 
su vandenyje tirpiomis maistinėmis medžiagomis ir 
antioksidantais.

KYÄNI
SUNRISE

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) 
Padeda palaikyti normalią protinę veiklą

Vitaminas B1 (tiaminas) 
Padeda palaikyti normalią širdies veiklą

Vitaminas B1 (tiaminas), B2 (riboflavinas), 
B3 (niacinas), B5 (pantoteno rūgštis), B6, B7 
(biotinas), B12 
Padeda palaikyti normalią energijos apykaitą

Padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą

Vitaminas B6, B9 (foliatai), B12, vitaminas C 
Padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą

Vitaminas B2 (riboflavinas), vitaminas C 
Padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos

Vitaminas C 
Padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas 
normaliai kaulų funkcijai, susidarymą

Vitaminas B7 (biotinas) 
Padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų 
apykaitą

5 IŠ 42 PSL. 6 IŠ 42 PSL.



INFORMACIJA APIE MAISTINĘ VERTĘ
Porcijos dydis: 30 ml (1 maišelis)
Porcijų skaičius: 30

paros dozė (30 ml)

Energinė vertė 30 kcal 130 kJ

Bendras riebalų kiekis
  iš jų – sotieji riebalai

0 g 
0 g

Angliavandeniai
  iš jų – cukrūs

7,5 g
5,4 g

Baltymai 0,3 g

Druska 0 g

paros dozė (30 ml) % RMV*

Vitaminas C 60 mg 75 %

Tiaminas (vitaminas B1) 1.95 mg 177 %

Riboflavinas (vitaminas B2) 1.7 mg 121 %

Niacinas (vitaminas B3) 25 mg NE 156 %

Vitaminas B6 2.1 mg 150 %

Folio rūgštis 200 µg 100 %

Vitaminas B12 3 µg 120 %

Biotinas 150 µg 300 %

Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) 15 mg 250 %

Inozitolis 25 mg

* RMV: referencinės maistinės vertės,
ES reglamentas (ES) Nr. 1169/2011

Stevijos lapų ekstraktas

Raudonosios avietės

Žaliosios vynuogės

Kriaušės

Aronijos

Aliejinės kopūstpalmės uogos

Alavijas

Lapiniai kopūstai

Brokoliai

Mėlynės

Kininis ženšenis

Vynuogių luobelių ekstraktas

Indiškasis lapainis

„Concord“ vynuogės

Granatai

Vynuogių sėklų ekstraktas

KAIP VARTOTI
 
Pradėkite dieną išgerdami didelę stiklinę 
vandens, 1 maišelį „Sunrise“ ir 20 lašų „Nitro“. 
Išsiugdykite tokį rytinį įprotį, ir jums tai patiks.

Geriant vandenį tuščiu skrandžiu malšinamas 
alkis, todėl mažiau suvalgoma ir tampa lengviau 
laikytis bet kokios dietos. Lyginamieji tyrimai 
atskleidė, kad tiriamieji, kurie gėrė vandens, 
numetė gerokai daugiau svorio.

Vanduo padeda organizmui pašalinti per naktį 
susikaupusius toksinus. Naktį organizmas valosi, 
taigi per tą laiką susikaupusius toksinus reikia 
išplauti. Ryte gerdami vandenį, mes tai ir darome. 
Stimuliuojama medžiagų apykaita. Vanduo 
suteikia sklandžiam ląstelių funkcionavimui 
reikalingo skysčio. Tai būtina sveikos medžiagų 
apykaitos sąlyga. Be to, įsisavindamas vandenį 
organizmas degina kalorijas. Didžioji jų dalis 
sunaudojama pašildant šaltą vandenį iki kūno 
temperatūros.

Spanguolės

Mangostaninė 
garcinija

Žaliosios citrinos

Špinatai

PAPILDOMOS 
SUDEDAMOSIOS 
DALYS

 Tiaminas (vitaminas B1)
 Riboflavinas (vitaminas B2)
 Niacinas (vitaminas B3)
 Pantoteno rūgštis (vitaminas B5)
 Vitaminas B6
 Biotinas (vitaminas B7)
 Inozitolis (vitaminas B8)
 Folio rūgštis (vitaminas B9)
 Vitaminas B12
 Vitaminas C

Morkos

„KYÄNI SUNRISE“ SUDEDAMOSIOS DALYS

Vanduo, fruktozė, žaliųjų vynuogių sulčių koncentratas 
(Vitis vinifera L.), kriaušių sulčių koncentratas 
(Pyrus communis L.), „Concord“ vynuogių sulčių 
koncentratas (Vitis labrusca L.), mėlynių sulčių 
koncentratas (Vaccinium corymbosum L.), aronijos 
sulčių koncentratas (Aronia melanocarpa Michx), 
granatų sulčių koncentratas (Punica granatum L.), 
aviečių sulčių koncentratas (Rubus idaeus L.), skaidrių 
žaliųjų citrinų sulčių koncentratas (Citrus latifolia 
Tanaka), morkų sulčių koncentratas (Daucus carota L. 
var. sativus) ir mėlynės (Vaccinium corymbosum L.), 
rūgštingumo reguliatoriai obuolių rūgštis ir citrinų 
rūgštis, vynuogių luobelių ekstraktas (Vitis vinifera 
L.), mangostaninės garcinijos sulčių koncentratas 
(Garcinia mangostana L.), laukinių Aliaskos mėlynių 
koncentratas (Vaccinium uliginosum L.), tirštiklis 
ksantano derva, natūralus aviečių aromatas, vitaminas 
C (askorbo rūgštis), inozitolis, vitaminas B3 (niacinas 
/ nacinamidas), konservantai kalio sorbatas ir natrio 
benzoatas, pantoteno rūgštis (vitaminas B5 / D kalcio 
pantotenatas), biotinas, vynuogių sėklų ekstraktas 
(Vitis vinifera L.), alavijo gelio ekstraktas (Aloe 
barbadensis Mill.), špinatų mileliai (Spinacia oleracea 
L.), saldiklis steviolio glikozidas, granatų ekstraktas 
(Punica granatum L.), brokolių milteliai (Brassica 
oleracea L. var. Italica), lapinių kopūstų milteliai 
(Brassica oleracea L. var. Acephala), kininio ženšenio 
ekstraktas (Panax ginseng C.A. Meyer), vitaminas 
B6 (piridoksino hidrochloridas), tiaminas (vitaminas 
B1 / tiamino hidrochloridas), spanguolių ekstraktas 
(Vaccinium macrocarpon Aiton), riboflavinas 
(vitaminas B2), aliejinės kopūstpalmės ekstraktas 
(Euterpe oleracea Mart.), indiškojo lapainio uogų 
milteliai (Phyllanthus emblica L.), vitaminas B12 
(Cyanocobalamin), folio rūgštis (pteroilmonoglutamo 
rūgštis).

7 IŠ 42 PSL. 8 IŠ 42 PSL.



Mums ne tik nelengva sveikai maitintis – organizmas 
turi tinkamai metabolizuoti per dieną gautas maistines 
medžiagas, kad įgytų energijos.

„Nitro Xtreme“ – tas pats koncentruotas indinės 
morindos vaisių sulčių mišinys kaip ir „Kyäni Nitro FX“, 
papildytas svarbiomis maistinėmis medžiagomis, kurios 
mažina nuovargį ir pavargimo jausmą bei padeda 
organizmui tinkamai metabolizuoti kituose „Triangle of 
Wellness“ produktuose esančias maistines medžiagas.*

Mes tai vadiname „Nitro“ efektu, nes jis ne tik suteikia 
jūsų kūnui tai, ko reikia norint pagerinti medžiagų 
apykaitą, bet ir padėjo žmonėms pamatyti neįtikėtinus 
naujosios mitybos rezultatus.

* „Kyäni Nitro Xtreme“ sudėtyje yra niacino, kuris padeda mažinti pavargimo jausmą ir 
nuovargį, bei tiamino, kuris padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.

KYÄNI
NITRO XTREME
KYÄNI
NITRO FX

9 IŠ 42 PSL. 10 IŠ 42 PSL.



Indinės morindos vaisių 
sulčių koncentratas

Tiek „Nitro FX“, tiek „Nitro Xtreme“ 

sudėtyje yra firminio „Kyäni“ indinės 

morindos vaisių sulčių koncentrato 

mišinio.

„Kyäni Nitro Xtreme“ sudėtyje yra dar 

didesnis kiekis indinės morindos vaisių 

sulčių koncentrato ir kitų medžiagų, 

suteikiančių jūsų kūnui dar daugiau 

energijos.

KAIP VARTOTI 
Jei norite gyventi sveikai, vartokite po 1 
ml (20 lašų) iki trijų kartų per dieną. Prieš 
vartojimą gerai suplakite.
Rekomenduojame vartoti „Nitro“ prieš 
produktus „Sunrise“ ir „Sunset“, kad 
organizmas geriausiai įsisavintų maistines 
medžiagas, o jums visą dieną nepritrūktų 
energijos.

„KYÄNI NITRO XTREME“ SUDEDAMOSIOS 
DALYS 

„Nitro Xtreme“ sudedamosios dalys: glicerinas 
(drėkiklis), išgrynintas vanduo, magnio chlorido 
heksahidratas, fruktozė, indinės morindos vaisių 
sulčių koncentratas (Morinda citrifolia), dažiklis 
karamelė (E 150d), rūgštingumą reguliuojanti 
medžiaga citrinų rūgštis, natūrali kvapioji 
medžiaga šaltmėtė, cinko sulfato monohidratas, 
maskuojamoji medžiaga (įvairiais kiekiais: vanduo, 
saldymedžio ekstraktas), niacinamidas, tiamino 
mononitratas, mikrokapsuliuotas kofermentas 
Q10, chromo chlorido heksahidratas.

INFORMACIJA APIE MAISTINĘ VERTĘ

/ 2 ml** % RMV*

Tiaminas (vitaminas B1) 1 mg 90,7 %

Niacinas (vitaminas B3) 2,4 mg NE 15 %

Cinkas 2,3 mg 23 %

Chromas 9,7 µg 24 %

CoQ10 (ubikinonas) 500 µg

Indinės morindos vaisių sultys 
(Morinda citrifolia) 160 mg

* RMV: referencinės maistinės vertės,
ES reglamentas (ES) Nr. 1169/2011

„KYÄNI NITRO FX“ SUDEDAMOSIOS DALYS

Vanduo, indinės morindos vaisių sulčių 
koncentratas (Morinda citrifolia), fruktozė, 
natūrali kvapioji medžiaga šaltmėtė, rūgštingumą 
reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, 
konservantas kalio sorbatas, konservantas kalio 
benzoatas.

INFORMACIJA APIE MAISTINĘ VERTĘ

/ 3 ml

Indinės morindos vaisių sultys 
(Morinda citrifolia) 312 mg

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

Cinkas 
Padeda palaikyti normalią pažinimo 
funkciją

Vitaminas B1 (tiaminas) 
Padeda palaikyti normalią širdies veiklą

Vitaminas B3 (niacinas) 
Padeda mažinti pavargimo jausmą ir 
nuovargį

Cinkas 
Padeda apsaugoti ląsteles nuo 
oksidacinės pažaidos

Padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą

Cinkas 
Padeda palaikyti normalią testosterono 
koncentraciją kraujyje

Cinkas 
Padeda palaikyti normalų vaisingumą 
ir reprodukciją

Chromas, cinkas 
Padeda užtikrinti normalią maistinių 
makromedžiagų apykaitą

SUDEDAMOSIOS DALYS*
 

 Tiaminas (vitaminas B1)
 Niacinas (vitaminas B3)
 Cinkas
 Chromas
 CoQ10 (ubikinonas)

* „Kyäni Nitro Xtreme“ sudėtyje yra niacino, kuris padeda mažinti 
pavargimo jausmą ir nuovargį, bei tiamino, kuris padeda palaikyti 
normalią energijos apykaitą.

11 IŠ 42 PSL. 12 IŠ 42 PSL.



Palaikyti tinkamas organizmo funkcijas nepaprastai 
svarbu. „Kyäni Sunset“ yra veiksmingas tokotrienolių 
šaltinis, kurio sudėtyje yra nepakeičiamųjų omega-3 
riebalų rūgščių, gautų iš žuvų, įskaitant laukinę 
Aliaskos lašišą, taip pat vitaminų A ir D.

KYÄNI
SUNSET

13 IŠ 42 PSL. 14 IŠ 42 PSL.



KAIP VARTOTI
Vartokite po 3 kapsules vakarieniaudami.

SUDEDAMOSIOS 
DALYS

 Tokotrienolis-tokoferolis
 Omega-3 riebalų rūgštys (EPR ir DHR)
 Vitaminas D
 Vitaminas A (beta karotenas)

„KYÄNI SUNSET“ SUDEDAMOSIOS DALYS

Žuvų taukai (lašišos ir kitų laukinių žuvų), 
vitaminas E (tokotrienolis-tokoferolis, gautas 
iš ryžių sėlenų aliejaus), žuvų želatina, 
glicerinas (drėkiklis), vanduo, natūralūs mišrūs 
karotinoidai iš Dunaliella salina, vitaminas D (kaip 
cholekalciferolis).

INFORMACIJA APIE MAISTINĘ VERTĘ

paros dozė 
 = 3 kapsulės (2535 mg) % RMV*

Omega 3 riebalų rūgštys 749 mg

Iš jų:

EPR (eikozapentaeno rūgštis) 425 mg

DHR (dokozaheksaeno rūgštis) 203 mg

Vitaminas A 801 µg RE 100 %

Vitaminas D 6 µg 120 %

Vitaminas E (tokotrienolis-to-
koferolis) 121 mg α-TE 1008 %

* RMV: referencinės maistinės vertės,
ES reglamentas (ES) Nr. 1169/2011

Smegenys yra riebiausias 
kūno organas

60 procentų mūsų smegenų sudaro 

riebalai. Štai kodėl svarbu valgyti 

vadinamuosius geruosius riebalus. 

Pavyzdžiui, riešutuose ir riebiose 

žuvyse yra ypač didelis kiekis omega-3 

riebalų rūgščių.

PAGRINDINIAI 
PRIVALUMAI

Omega-3 riebalų rūgštys (EPR 
ir DHR) 
Padeda palaikyti normalią širdies veiklą

Vitaminas D 
Padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą

Vitaminas A  
Padeda palaikyti normalią odos būklę 
ir išsaugoti normalų regėjimą

Vitamin A, D  
Padeda palaikyti normalią gleivinių 
būklę

Atlieka tam tikrą funkciją ląstelių 
dalijimosi procese

IŠBANDYKITE MŪSŲ 
„KYÄNI“ 7 DIENŲ 
RINKINĮ

Rinkinį sudaro „Kyäni 
Sunrise“, „Sunset“ ir „Nitro 
Xtreme“ mėginiai.

15 IŠ 42 PSL. 16 IŠ 42 PSL.



 AUGINA RAUMENŲ MASĘ1

 PADEDA ATSIGAUTI PO    
 TRENIRUOTĖS2

 STIPRINA KAULŲ SVEIKATĄ3

Kolagenas – tai baltymas, kurio žmogaus kūne randama 
daugiausia. Jaunystėje mūsų organizmas kolageną 
lengvai sintetina iš su maistu gaunamų baltymų ir 
aminorūgščių. Deja, senstant kūno gebėjimas gaminti 
kolageną menksta. Mūsų medžiagų apykaita lėtėja, 
odoje tampa pastebimi senėjimo požymiai, taip pat 
pradeda prastėti sportinės veiklos rezultatai. 

Kadangi šiuolaikinėje dietoje natūralaus kolageno 
šaltinių dažnai nėra daug, sveikais kolageno baltymais 
papildyta mityba padės išlaikyti gerą savijautą nepaisant 
amžiaus. „Kyäni HL5“ ir FIT20 baltyminiuose produktuose 
yra hidrolizuoto kolageno, kurį organizmas puikiai 
įsisavina. Be to, iš laisvai besiganančių karvių pieno 
išrūgų gautas izolatas produkte FIT20 gerina treniruočių 
rezultatus, padeda atsigauti pasportavus, taip pat – 
auginti sveikus raumenis.

KYÄNI 
PROTEIN
NUTRITIONALS

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
1 Baltymai padeda palaikyti raumenų masės  
 augimą.
2  Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą 

ir nuovargį.
3  Magnis padeda palaikyti normalią kaulų 

būklę.

17 IŠ 42 PSL. 18 IŠ 42 PSL.



SVEIKA GYVENSENA
Baltymai yra viena svarbiausių organizmo statybinių 
medžiagų, o lengvai virškinami baltymai tampa ypač 
svarbūs senstant – jie padeda išsaugoti sveikatą. 
Baltymų yra odoje, plaukuose ir sąnariuose, jie 
stiprina kaulų sveikatą ir sveiką raumenų augimą. 
HL5, kuriame yra lengvai įsisavinamo iš laisvai 
besiganančių karvių pieno gauto kolageno, padeda 
patenkinti organizmo baltymų poreikį.

KYÄNI
HL5

19 IŠ 42 PSL. 20 IŠ 42 PSL.



KAIP VARTOTI
Kad iš produkto gautumėte daugiausia 
naudos, įpraskite po vieną maišelį HL5 
vartoti kasdien – ryte, prieš miegą arba 
tarp valgymų. Prieš vartojimą gerai 
suplakite.

HL5 (CITRUSINIŲ VAISIŲ SKONIO) 
SUDEDAMOSIOS DALYS

Vanduo, iš laisvai besiganančių karvių pieno 
gauto kolageno peptidai, eritritolis, rūgštingumą 
reguliuojanti medžiaga – citrinų rūgštis, 
tirštiklis – ksantamo derva, natūralūs kvapikliai 
(Meksikos žaliųjų citrinų ekstraktas, Sicilijos citrinų 
ekstraktas, natūralus kartumo maskuoklis), natrio 
chloridas, fruktooligosacharidas, konservantas – 
kalio sorbatas, obuolių sidro acto milteliai, saldiklis 
– steviolio glikozidas.

HL5 (PERSIKŲ SKONIO) SUDEDAMOSIOS 
DALYS 

Vanduo, iš laisvai besiganančių karvių pieno gauto 
hidrolizuoto kolageno peptidai, eritritolis, rūgštingumą 
reguliuojanti medžiaga – citrinų rūgštis, natūralus persikų 
kvapiklis, tirštiklis – ksantamo derva, natūralus kartumo 
maskuoklis, natrio chloridas, fruktooligosacharidas, 
konservantas – kalio sorbatas, obuolių sidro acto milteliai, 
saldiklis – steviolio glikozidas.

PAGRINDINIAI 
PRIVALUMAI

Baltymai 
Padeda auginti raumenų masę
Padeda išsaugoti raumenų masę

Baltymai 
Padeda palaikyti normalią kaulų būklę

Eritritolis 
Maisto produktų (gėrimų), kuriuose 
yra eritritolio vietoje cukraus, 
vartojimas sukelia mažesnį gliukozės 
koncentracijos kraujyje padidėjimą 
po jų vartojimo, palyginti su cukraus 
turinčiais maisto produktais (gėrimais)

Saldiklis steviolio glikozidas

Eritritolis

Citrinų rūgštis

Iš laisvai besiganančių karvių pieno 
gauto kolageno peptidai

Meksikos žaliųjų citrinų ekstraktas

Sicilijos citrinų  
ekstraktas

Natrio chloridas

Obuolių sidro acto 
milteliai

Baltymai yra vienas iš gyvybiškai svarbių organizmo elementų, 

o lengvai virškinami baltymai tampa vis svarbesni išlaikant s 

gerą savijautą nepaisant amžiaus. Randamas odoje, plaukuose 

ir sąnariuose, jis skatina sveikus kaulus ir raumenų augimą. 

HL5 palaiko kūno baltymų poreikius kolagenu, kuris yra 

hidrolizuojamas, kad būtų lengviau absorbuojamas.

INFORMACIJA APIE MAISTINĘ VERTĘ
Porcijos dydis: 1 pakelis (30 ml)
Porcijų skaičius: 30

Kiekis porcijoje / 100 ml

Energinė vertė
109 kJ

26 kcal
363 kJ

87 kcal

Riebalai 0 g 0 g

Bendras angliavandenių kiekis
– Cukrūs

1,4 g
0 g

4,7 g
0 g

Maistinės skaidulos 0,15 g 0,5 g

Baltymai 5 g 16,7 g

Druska 0,11 g 0,37 g

TOKIE PATYS 
PRIVALUMAI KAIP 
„HL5 (CITRUSINIŲ 
VAISIŲ SKONIO), TIK 
KITOKS SKONIS.

KYÄNI HL5 
(PERSIKŲ SKONIO)

21 IŠ 42 PSL. 22 IŠ 42 PSL.



PERFORMANCE PROTEIN 
Kadangi baltymai yra svarbiausia organizmo 
statybinė medžiaga, baltymų milteliai palaiko 
raumenų masės (be riebalų) augimą (raumenų 
anabolizmą). Treniruotės skatina adaptacijos 
procesus raumenyse ir taip padidina raumenų 
skaidulų hipertrofiją. Baltymų molekulės, kurias 
gauname su maistu ar baltyminiais kokteiliais, yra šio 
proceso pagrindas. Lengvai įsisavinama ši „statybinė 
medžiaga“ gali padėti greitai atsigauti po treniruotės.

Dėl mankštos ir kasdienio gyvenimo sunkumų mūsų 
kūnas nuolat patiria įtampą. Produkte FIT20 yra 10 
gramų hidrolizuoto kolageno ir 10 gramų iš laisvai 
besiganančių karvių pieno išrūgų gauto baltymų 
izolato, papildytų magniu, kurie padeda optimizuoti 
raumenų atsigavimą ir augimą po treniruočių bei 
kasdienybėje.

KYÄNI
FIT20

Derinkite šį produktą su aktyviu gyvenimo būdu ir 
subalansuota mityba.

23 IŠ 42 PSL. 24 IŠ 42 PSL.



KAIP VARTOTI
Kruopščiai sumaišykite 1 samtelį (30 g) FIT20 su 250–350 ml vandens, norimos rūšies 
pieno arba įmaišykite į mėgstamą kokteilį ir gerkite po treniruočių, per pusryčius 
ar bet kuriuo paros metu, kad padidintumėte per dieną suvartojamą baltymų kiekį. 
(Derinkite šį produktą su aktyviu gyvenimo būdu ir subalansuota mityba.)

Patarimas. FIT20 vanilės skonis pagardins jūsų gėrimą ar glotnutį. Gardžiuokitės juo, kai tik 
panorėsite.

„KYÄNI FIT20“ SUDEDAMOSIOS DALYS

Laisvai besiganančių karvių pieno išrūgų izolatas, 
iš laisvai besiganančių karvių pieno gauto 
kolageno peptidai, natūralus vanilės kvapiklis, 
MCT riebalų milteliai (pieno), magnio citratas, 
saulėgrąžų lecitinas, saldiklis – steviolio glikozidas.

Natūralus vanilės skonis

MCT riebalų milteliai (pieno)

Saulėgrąžų 
lecitinas

Iš laisvai besiganančių karvių pieno
 gauto kolageno peptidai

Saldiklis: steviolio 
glikozidas

INFORMACIJA APIE MAISTINĘ VERTĘ
Porcijos dydis: 30g (1 samtelis)
Porcijų pakelyje: 14

Kiekis porcijoje / 100 g

Energinė vertė
484 kJ

116 kcal
1577 kJ

377 kcal

Bendras riebalų kiekis 1,7 g 5,4 g

– Sotieji 1,2 g 3,9 g

Bendras angliavandenių kiekis 3,6 g 11,9 g

– Cukrūs 0,3 g 0,8 g

Maistinės skaidulos 0,9 g 2,8 g

Baltymai 20 g 65,2 g

Druska 0,2 g 0,5 g

Magnis 0,1 g 0,33 g

*27 proc. referencinės maistinės vertės
ES reglamentas (ES) Nr. 1169/2011

FIT20, kurį sudaro iš laisvai besiganančių 
karvių pieno išrūgų baltymų gautas 
izolatas ir hidrolizuotas kolagenas – tai 
unikalus baltymų ir magnio derinys, 
padedantis treniruotis, atsigauti po 
treniruotės ir auginti sveikus raumenis.*
*Baltymai padeda auginti raumenų masę.

PAPILDOMOS
SUDEDAMOSIOS 
DALYS

 Magnio citratas

PAGRINDINIAI 
PRIVALUMAI

Magnis 
Padeda mažinti pavargimo jausmą ir 
nuovargį
Padeda palaikyti normalią psichologinę 
funkciją

Baltymai 
Padeda auginti raumenų masę
Padeda išsaugoti raumenų masę
Padeda palaikyti normalią kaulų būklę

Baltymai, magnis  
Padeda palaikyti normalią kaulų būklę

Magnis  
Padeda palaikyti normalią baltymų 
sintezę
Padeda palaikyti normalią nervų 
sistemos veiklą
Atlieka tam tikrą funkciją ląstelių 
dalijimosi procese

Magnis 
Padeda palaikyti normalią energijos 
apykaitą

Magnis 
Padeda palaikyti elektrolitų 
pusiausvyrą

Magnis 
Padeda palaikyti normalią dantų būklę

AMINORŪGŠČIŲ LENTELĖ
Kiekis vienai porcijai 1 samtelis (30 g)

paros dozė (30 ml) % RMV*

Alaninas 1,62 mg

Argininas 1,12 mg

Asparto rūgštis 2,03 mg

Cisteinas <0,0007 mg

Cistinas 0,32 mg

Glutamo rūgštis 3,27 mg

Glicinas 3,02 mg

Histidinas 0,29 mg

Hidroksiprolinas 1,32 mg

Izoleucinas 0,96 mg

Leucinas 1,61 mg

Lizinas 1,67 mg

Ornitinas <0,0057 mg

Metioninas 0,28 mg

Fenilalaninas 0,58 mg

Prolinas 2,30 mg

Serinas 0,92 mg

Treoninas 1,06 mg

Triptofanas 0,26 mg

Tirozinas 0,41 mg

Valinas 0,94 mg

* RMV: referencinės maistinės vertės,
ES reglamentas (ES) Nr. 1169/2011

25 IŠ 42 PSL. 26 IŠ 42 PSL.



Ieškote sveiko užkandžio? Galime jums jį pasiūlyti! 
Batonėlis „Nucleus“ aprūpina organizmą natūraliais 
baltymais, vitaminais ir mineralais. Gardžiuokitės 
pusryčiams, po treniruotės arba prieš ją. Traškių 
žemės riešutų gabaliukų ir mėlynių deriniui 
tiesiog neįmanoma atsispirti. O svarbiausia, šio 
baltyminio ir energinio batonėlio sudėtyje nėra 
jokių dirbtinių kvapiųjų medžiagų, saldiklių ir 
priedų. Visiškai veganiškas produktas, be glitimo. 
„Nucleus“ baltyminis ir energinis batonėlis yra 
natūralus augalinių baltymų šaltinis, kuriame tikrai 
nėra laktozės. Vertingos ir maistingos augalinės 
sudedamosios dalys suteikia jėgų treniruojantis arba 
užsiimant kitokia aktyvia veikla.

 Greitai suteikia organizmui ilgai   
 išliekančios energijos

 Galima vartoti prieš treniruotę, jos   
 metu ir po jos

 Tinkamas užkandis tarp treniruočių

 Energijos kąsnis

 Labai gerai virškinamas, nes sudėtyje  
 nėra dirbtinių kvapiųjų medžiagų,   
 dažiklių ir konservantų

KYÄNI
NUCLEUS 
PROTEIN & 
ENERGY BAR

27 IŠ 42 PSL. 28 IŠ 42 PSL.



„KYÄNI NUCLEUS“ SUDEDAMOSIOS DALYS

Skrudinti žemės riešutai (26 %), ryžių sirupas, 
datulių pasta, saulėgrąžų sėklos, ryžių baltymai, 
kokosų aliejus, žirnių baltymai, natūralūs 
kvapikliai, džiovintų mėlynių milteliai.

Ryžių sirupas

Datulių pasta

Kokosų aliejus

Žirnių baltymai

Džiovintų mėlynių 
milteliai

Skrudinti žemės riešutai

Saulėgrąžų sėklos

Ryžių baltymai

„NUCLEUS“ BALTYMINIS IR ENERGINIS BATONĖLIS 

SU ŽEMĖS RIEŠUTAIS IR MĖLYNĖMIS YRA:

 Veganiškas

 Be glitimo

 Be pieno produktų

GAMTOS DOVANOJAMAS SKONIS!

 Be dirbtinių skonio stipriklių

 Be jokių priedų

 Be konservantų

Fosforas 
Padeda palaikyti normalią dantų būklę

INFORMACIJA APIE MAISTINĘ VERTĘ
Porcijos dydis: 1 batonėlis (50 g)
Porcijų skaičius: 12

Kiekis porcijoje / 100 g % RMV*

Energinė vertė
976 kJ

244 kcal
1951 kJ

488 kcal

Riebalai 14,1 g 28,2 g 20%

iš jų – sotieji 3,4 g 6,8 g 17%

Angliavandeniai 16,5 g 32,9 g 6%

iš jų – cukrūs 12,5 g 25,0 g 14%

Maistinės skaidulos 2,5 g 5 g **

Baltymai 10 g 20 g 20%

Druska 0,03 g 0,06 g 0,5%

Vitaminai ir mineralai

Kalcis 22,5 mg 45 mg 3%

Geležis 1,5 mg 3 mg 11%

Magnis 58 mg 116 mg 15%

Manganas 0,6 mg 1,2 mg 29%

Molibdenas 0,6 mg 1,2 mg 120%

Fosforas 145 mg 290 mg 21%

Kalis 220,5 mg 441 mg 11%

Natris 29,9 mg 59,7 mg **

Cinkas 1,2 mg 2,4 mg 12%

Biotinas 4 µg 8 µg 8%

Folio rūgštis 25 µg 50 µg 12,5%

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

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

Vitaminas E 
(kaip DL a-tokoferolio acetatas)

3,7 mg 7,3 mg 31%

* RMV: referencinės maistinės vertės,
ES reglamentas (ES) Nr. 1169/2021
** RMV nenustatytos

PAGRINDINIAI 
PRIVALUMAI

Baltymai 
Padeda auginti raumenų masę
Padeda išsaugoti raumenų masę

Baltymai, manganas, fosforas 
Padeda palaikyti normalią kaulų būklę

Magnis, manganas, fosforas 
Padeda palaikyti normalią energijos 
apykaitą

Magnis  
Padeda palaikyti normalią baltymų 
sintezę

Molibdenas 
Padeda palaikyti normalią sieros 
turinčių aminorūgščių apykaitą

Magnis 
Padeda mažinti pavargimo jausmą ir 
nuovargį
Padeda palaikyti normalią nervų 
sistemos veiklą
Padeda palaikyti normalią psichologinę 
funkciją

Magnis 
Padeda palaikyti elektrolitų 
pusiausvyrą

Magnis 
Atlieka tam tikrą funkciją ląstelių 
dalijimosi procese

Magnis, vitaminas E 
Padeda apsaugoti ląsteles nuo 
oksidacinės pažaidos

Fosforas 
Padeda palaikyti normalią ląstelių 
membranų funkciją

Manganas  
Padeda palaikyti normalų jungiamojo 
audinio formavimąsi

29 IŠ 42 PSL. 30 IŠ 42 PSL.



NATŪRALUS MAISTO 
PAKAITALAS – VITAMINAI, 
MINERALAI IR BALTYMAI
Siekdami, kad jūsų kūnas funkcionuotų nepriekaištingai, 
apsisprendžiate sveikai maitintis ir juo rūpintis. Keičiate 
nesveiką maistą į naudingus užkandžius, planuojate 
patiekalus, kad nesusigundytumėte pavalgyti ne namie, ir 
kiekvieną rytą pradedate nuo vaisių kokteilio. Bet gyvenimas 
tęsiasi ir tie viliojantys skanėstai vėl pradeda atsidurti jūsų 
spintelėje ir, atrodo, neberandate tų dešimties minučių, kurių 
reikia ryte gaminant vaisių kokteilį. Mes visi tai patyrėme.

Sveika mityba ir patogumas ne visada žengia koja kojon. Iki 
tol, kol nebuvo sukurta „Kyäni Core 140+“. Dabar jūs turite 
maistingą kokteilį – visavertį maisto pakaitalą, kuriame 
gausu maistinių medžiagų ir kurį galite sumaišyti arba 
suplakti vos per 60 sekundžių. Tai visavertis patiekalas, todėl 
į jį nereikia pridėti kitų maisto produktų. Tiesiog sumaišykite 
produktą su vandeniu ir tęskite dienos darbus žinodami, kad 
su kiekvienu gurkšniu rūpinatės savo sveikata.

Vienoje patogioje valgį pakeičiančio kokteilio „Kyäni Core 
140+“ porcijoje dera baltymai, skaidulos ir nepakeičiamieji 
vitaminai bei mineralai. Jame yra 21,6 gramų laisvai 
besiganančių karvių pieno baltymų, kurie padeda palaikyti 
liesuosius raumenis, ekologiškų augalinių medžiagų, 
papildančių jūsų mitybą, ir 2,5 gramo ekologiškų skaidulinių 
medžiagų. Be to, jame taip pat yra virškinimo fermentų ir 
probiotikų, padedančių organizmui įsisavinti naudingas 
maistines medžiagas. Produkte yra tik 243,6 kalorijos ir tik 
2,2 gramo cukraus – tiek, kad jūsų kūnas gautų reikiamą 
energijos kiekį be jokių dirbtinių saldiklių. Sveikai maitintis 
neturi būti sunku. Išbandykite patogiausią gamtos patiekalą 
„Kyäni Core 140+“.

KYÄNI
CORE 140+

#HEALTHYCONVENIENTNUTRITION
#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#MEALREPLACEMENT
31 IŠ 42 PSL. 32 IŠ 42 PSL.



Raudonųjų burokėlių 
(beta vulgaris) sulčių 
koncentratas

Pilkųjų malpigijų 
(malphighia glabra) 
uogos

Vingrūnė (arthrospia platensis)

Džiovinti obuoliai

Miežių želmenys

Kviečių želmenys

Sojų lecitino milteliai

Avižos

Kondensuotas 
chlorelių skystis

Kininių 
arbatmedžių lapai

Tikrųjų vynmedžių 
sėklos

Paprastųjų morkų 
šakniavaisių milteliai

Pomidorai

Plėvėtųjų kulkšnių (radix 
astragalus) šaknys

Brokolių žiedynai ir 
kotai

Granatmedžių vaisiai

Džiovintos 
eleuterokokų šaknys

Džiovintų juoduogių 
šeivamedžių (sambucus 
nigra) uogų milteliai

Skrudintų moliūgų 
sėklų baltymai

Kakavos milteliai

Ekologiški linų 
sėmenų milteliai

Mėlynių (vaccinum 
myrtillus) uogos

Ginkmedžių (ginkgo
 biloba) lapai

Mėlynžiedžių liucernų 
(medicago sativa) lapai

Sojų pupelių 
dribsniai

PAGRINDINIAI 
PRIVALUMAI

Vitaminai A, B2 (riboflavinas), B3 
(niacinas), B7 (biotinas) 
Padeda palaikyti normalią gleivinių 
būklę ir padeda palaikyti normalią 
odos būklę
Vitaminas C  
Padeda palaikyti normalų kolageno, 
kuris reikalingas normaliai kraujagyslių, 
kaulų, kremzlių, dantenų, odos ir dantų 
funkcijai, susidarymą.
Varis 
Padeda palaikyti normalią plaukų ir 
odos pigmentaciją
Varis, selenas, vitaminas B7 
(biotinas), cinkas 
Padeda palaikyti normalią plaukų 
būklę

Vitaminai A, B2 (riboflavinas), cinkas 
Padeda išsaugoti normalų regėjimą

Vitaminai A, D, C, B6, B9 (foliatai), 
B12, geležis, cinkas, varis, selenas 
Padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą
Vitaminai C, B1 (tiaminas), B2 
(riboflavinas), B3 (niacinas), B5 
(pantoteno rūgštis), B6, B7 (biotinas), 
B12, kalcis, varis, geležis, magnis, 
manganas, jodas 
Padeda palaikyti normalią energijos 
apykaitą
Vitaminas B6 
Padeda reguliuoti hormonų aktyvumą
Vitaminas C 
Padeda atstatyti redukuoto pavidalo 
vitaminą E
Padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą intensyvaus fizinio 
krūvio metu ir po jo

Vitaminai B6, B9 (foliatai), B12 
Padeda palaikyti normalią 
homocisteino apykaitą
Vitaminas B7 (biotinas), cinkas 
Padeda palaikyti normalią maistinių 
makromedžiagų apykaitą

Cinkas 
Padeda palaikyti normalią DNR sintezę

Vitaminas D, kalcis, magnis
Padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų 
būklę

Spinaciae  
oleraceae 

Rudųjų ryžių miltai

Vitaminas B6 
Padeda palaikyti normalią cisteino 
sintezę bei normalią baltymų ir 
glikogeno apykaitą

Cinkas 
Padeda palaikyti normalią rūgštinę-
bazinę apykaitą ir normalią 
angliavandenių apykaitą

Vitaminai B6, B12, geležis 
Padeda palaikyti normalų raudonųjų 
kraujo kūnelių susidarymą
Vitaminas D 
Padeda palaikyti normalią kalcio ir 
fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą 
ir normalią kalcio koncentraciją 
kraujyje
Vitaminas K, kalcis 
Padeda palaikyti normalų kraujo 
krešėjimą

Vitaminas D, kalcis, magnis 
Padeda palaikyti normalią raumenų 
funkciją

Cinkas 
Padeda palaikyti normalų vaisingumą 
ir reprodukciją
Padeda palaikyti normalią testosterono 
koncentraciją kraujyje

Magnis, cinkas 
Padeda palaikyti normalią baltymų 
sintezę

Geležis, cinkas, jodas 
Padeda palaikyti normalią pažinimo 
funkciją
Vitaminai C, B2 (riboflavinas), B3 
(niacinas), B5 (pantoteno rūgštis), B6, 
B9 (foliatai), B12, magnis, geležis 
Padeda mažinti pavargimo jausmą ir 
nuovargį
Vitaminai C, B1 (tiaminas), B3 
(niacinas), B6, B7 (biotinas), B9 
(foliatai), B12, magnis 
Padeda palaikyti normalią psichologinę 
funkciją ir normalią nervų sistemos 
veiklą

Selenas, cinkas 
Padeda palaikyti normalią nagų būklę

33 IŠ 42 PSL. 34 IŠ 42 PSL.



KAIP VARTOTI 
Įpilkite 2 kupinus samtelius (60 g) miltelių 
į 300 ml šalto vandens arba norimos 
rūšies pieno. Kruopščiai suplakite 
purtydami indą arba naudodamiesi 
plaktuvu.

„KYÄNI CORE 140+“ SUDEDAMOSIOS DALYS

„Ultrawhey WPI 90“, 85 % pieno baltymų 
koncentratas, kokosų pieno milteliai, inulinas, 
ekologiškas kokosų cukrus, augalinių medžiagų 
mišinys, pieno milteliai, vitaminų ir mineralų 
mišinys, kakavos milteliai, rudųjų ryžių miltai, 
natūralus šokoladainio kvapioji medžiaga, 
ekologiškų linų sėmenų milteliai, skrudintų 
moliūgų sėklų baltymai, cholino bitartratas, rožinė 
Himalajų druska, virškinimo fermentų mišinys, 
stevija, „Lactospore“.

PAPILDOMOS 
SUDEDAMOSIOS 
DALYS

 Vitaminas A
 Vitaminas B1
 Vitaminas B2
 Vitaminas B3
 Vitaminas B5
 Vitaminas B6
 Vitaminas B7
 Vitaminas B12
 Vitaminas C
 Vitaminas D2
 Vitaminas E
 Vitaminas K1
 Kalcis
 Varis
 Jodas
 Geležis
 Manganas
 Magnis
 Kalis
 Selenas
 Natris
 Cinkas

INFORMACIJA APIE MAISTINĘ VERTĘ
Porcijos dydis: 60 g (2 samteliai)
Kiekis maišelyje: 14

Kiekis porcijoje
Kiekis 
100 g

Energinė vertė
1019,3 kJ

243,6 kcal
1682 kJ

402 kcal

Baltymai 21,6 g 35,7 g

Riebalai 8,1 g 13,4 g

Angliavandeniai 21,4 g 35,3 g

iš jų – cukrūs 2,2 g 3,7 g

Skaidulinės medžiagos 2,5 g 4,1 g

Druska 530,9 mg 876 mg

PARUOŠTAS VITAMINŲ IR MINERALŲ MIŠINYS**
3 550 mg mišinio porcijoje

Maistinės
Mažiausias maistinės 

medžiagos kiekis % RMV*

Vitaminas A 240 µg RE 30 %

Vitaminas D2 1,5 µg 30 %

Vitaminas E 3,6 mg α-TE 30 %

Vitaminas K1 22,5 µg 30 %

Vitaminas C 24 mg 30 %

Vitaminas B1 0,33 mg 30 %

Vitaminas B2 0,42 mg 30 %

Vitaminas B3 4,8 mg 30 %

Vitaminas B6 0,42 mg 30 %

Vitaminas B9 60 µg 30 %

Vitaminas B12 0,75 µg 30 %

Vitaminas H 1,5 µg 30 %

Vitaminas B5 1,8 mg 30 %

Kalcis 240 mg 30 %

Fosforas 210 mg 30 %

Magnis 112,5 mg 30 %

Geležis 4,2 mg 30 %

Cinkas 3 mg 30 %

Varis 0,3 mg 30 %

Manganas 0,6 mg 30 %

Selenas 16,5 µg 30 %

Jodas 45 µg 30 %

Natris 172,5 mg **

Kalis 500 mg 25 %

* RMV = referencinė maistinė vertė
** RMV nenustatyta

Kitaip nei baltyminiai kokteiliai, kokteiliai 
maisto pakaitalai prilygsta visaverčiam 
patiekalui. Daugumoje tokių kokteilių yra 
200–400 kalorijų ir nemažas kiekis baltymų, 
skaidulų ir nepakeičiamųjų vitaminų bei 
mineralų. Dėl šios priežasties kokteiliai „Kyäni 
Core 140+“ yra patogus būdas gauti sveiko 
ir nekaloringo maisto, kurį skubėdami galite 
pasiimti su savimi. Maisto pakaitalų kokteiliai 
lengvai paruošiami ir patogūs, be to, jie gali 
padėti atsispirti pagundai mėgautis nesveiku 
perdirbtu maistu.

Kai jaučiate įtampą ar skubate, daug 
lengviau pasičiupti perdirbto maisto ar 
neatsispirti greitajam maistui. Deja, įprastas 
perdirbtas maistas gali rimtai paveikti jūsų 
svorį. Daugumoje tokių patiekalų yra daug 
cukraus, rafinuotų angliavandenių ir dirbtinių 

Vieno valgymo per parą pakeitimas pakaitiniu maisto produktu laikantis 
sumažintos energinės vertės dietos padeda palaikyti svorį jį sumažinus 
(sumažėjusio kūno svorio palaikymas). Dviejų valgymų per parą 
pakeitimas pakaitiniais maisto produktais laikantis sumažintos energinės 
vertės dietos padeda mažinti svorį (kūno svorio mažinimas).

Dar padidinkite „Core 140+“ 
teikiamą naudą derindami 
šį produktą su „Kyäni Nitro“, 
ir palaikykite maistinių 
medžiagų absorbciją savo 
kūne.

sudedamųjų dalių, tačiau trūksta naudingų 
maistinių medžiagų. Be to, perdirbti maisto 
produktai, kuriuose yra daug cukraus, 
druskos ir riebalų, suaktyvina smegenų 
malonumo centrus, kurie taip pat gali 
skatinti persivalgymą. Ir atvirkščiai, maistas, 
pagamintas iš sveikų, visaverčių sudedamųjų 
dalių, yra geriausias, tačiau ne visada 
praktiškas pasirinkimas esant įtemptam 
grafikui. Maisto pakaitalus lengva gerti 
einant ir tai yra gerokai sveikesnė alternatyva 
greitajam maistui. Maisto pakaitalai aprūpina 
organizmą visomis maistinėmis medžiagomis, 
kurias turėtumėte suvartoti valgio metu.

KODĖL VERTA VARTOTI PATIEKALUS  
PAKEIČIANČIUS KOKTEILIUS?
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Jūsų smegenys yra gana svarbus dalykas. Kaip jūsų kūno 
valdymo centras jos yra atsakingos už tai, kad jūsų širdis 
plaktų ir plaučiai kvėpuotų, taip pat už jūsų gebėjimą 
judėti, jausti ir galvoti. Todėl yra svarbu, kad jūsų smegenys 
veiktų optimaliai. Valgomas maistas vaidina svarbų 
vaidmenį palaikant jūsų smegenų veiklą ir gali pagerinti 
tam tikras jų funkcijas, tokias kaip atmintis ir susikaupimas.

Daugelis iš mūsų dirba sunkiai, bet neišmintingai. Turime 
tikslų ir svajonių, kuriuos norime įgyvendinti, ir sunkiai 
jų siekiame, kol mūsų sveikata pradeda nuo to kentėti. 
Norėdami sutaupyti laiko, mes vėl imamės nesveikų 
įpročių, pavyzdžiui, renkamės netinkamą maistą arba 
aukojame miegą.

Dauguma energinių gėrimų tiesiog suteikia energijos. 
Būkime sąžiningi – kofeinas neduoda didelės naudos. 
Jame trūksta maistinių medžiagų, kurios galėtų pagerinti 
dėmesį, budrumą ir susikaupimą, o gėrimuose su kofeinu 
dažniausiai yra daug cukraus ir dirbtinių sudedamųjų dalių. 
Išmaniosios energijos gurkšnyje „Kyäni ON“ yra veiksmingo 
tvariai gaunamo kofeino iš gvaraninės paulinijos, 
suteikiančio energijos*, kartu su firminiu sudedamųjų dalių 
mišiniu, padedančiu susikaupti, sutelkti dėmesį ir išlaikyti 
aiškų protą.**

KYÄNI
ON
MAISTAS
SMEGENIMS

*Vartojamas žmonių, kofeinas stimuliuoja centrinę nervų sistemą, o vidutinėmis dozėmis 
padidina budrumą ir sumažina mieguistumą. (http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/
caffeine)
** „Kyäni ON“ sudėtyje yra vitaminų B1 (tiamino), B2 (riboflavino), B3 (niacino), B6 ir B12. Jie 
padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, normalią psichologinę funkciją (išskyrus 
vitaminą B2) bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį (išskyrus vitaminą B1).

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#TURNONYOURBRAIN
37 IŠ 42 PSL. 38 IŠ 42 PSL.



KAIP VARTOTI
Gerai suplakite. Daugiausia naudos gausite 
vartodami po vieną visą pakelį (60 ml). 
Daugiausiai galite vartoti 3 pakelius per 
dieną, atsižvelgiant į kofeino kiekį. Poveikis 
gali skirtis kiekvienam asmeniui, tačiau 
paprastai jis trunka apie 4-6 valandas. Taigi 
atitinkamai planuokite savo miego grafiką.

PERSPĖJIMAS! Šio produkto negalima vartoti 
vaikams, nėščioms ar žindančioms moterims 
ir kofeinui jautriems asmenims. Jei vartojate 
vaistus ar turite sveikatos problemų, prieš 
vartodami, pasitarkite su savo gydytoju.

PAPILDOMOS SUDEDAMOSIOS DALYS
 Tiamino HCl
 Riboflavinas
 Nikotinamidas
 Piridoksinas
 Metilkobalaminas

„KYÄNI ON“ SUDEDAMOSIOS DALYS

Cukranendrių sulčių sirupas, eritritolis, 
rūgštingumą didinanti medžiaga, gvaraninės 
paulinijos sėklų ekstraktas,inozitolis, žaliosios 
arbatos ekstraktas (L-teaninas), natrio chloridas, 
taurinas, vitaminas B3 (nikotinamidas), 
citicolinas, natūralus aviečių skonis, ksantano 
guma, citrulinas, galangalas (vaistinė alpinija), 
natūralus maskuojantis skonis, ašvagandos šaknų 
ekstraktas, kalio sorbatas, natūralus greipfrutų 
skonis, stevija, pirolochinolino chinonas, laukinės 
Aliaskos mėlynės, mėlynžiedė taškuonė, vitaminas 
B6 (piridoksinas), vitaminas B2 (riboflavinas), 
vitaminas B1 (tiamino HCl), vitaminas B12 
(metilkobalaminas)

INFORMACIJA APIE MAISTINĘ VERTĘ
Porcijos dydis: 1 pakelis (62 g)
Porcijų skaičius: 7

Kiekis porcijoje / 100 g

Energinė vertė
88 kJ

21 kcal
142 kJ

34,5 kcal

Riebalai Trace < 0,1 g

Angliavandeniai
iš jų – cukrūs

5,82 g
2 g

9,38 g
3,22 g

Baltymai <0,5 g <1g

Druska 0,29 g 0,467 g

Kofeinas 100 mg 161,3 mg

Vitaminai

Vitaminas B1 0,68 mg 1,1 mg

Vitaminas B2 0,87 mg 1,4 mg

Vitaminas B3 9,92 mg 16 mg

Vitaminas B6 0,87 mg 1,4 mg

Vitaminas B12 1,55 µg 2,5 µg

PAGRINDINIAI 
PRIVALUMAI

Vitaminai B1 (tiaminas), B2 
(riboflavinas), B3 (niacinas), B6, B12 
Padeda palaikyti normalią nervų 
sistemos veiklą
Vitaminai B2 (riboflavinas), B3 
(niacinas), B6, B12 
Padeda mažinti pavargimo jausmą ir 
nuovargį

Vitaminai B1 (tiaminas), B3 
(niacinas), B6, B12 
Padeda palaikyti normalią psichologinę 
funkciją

Chloridai (NaCl) 
Padeda palaikyti normalų virškinimą 
sudarydami druskos rūgštį skrandyje

Vitaminai B6, B12, cholinas 
Padeda palaikyti normalią 
homocisteino apykaitą

Vitaminas B6  
Padeda palaikyti normalią cisteino 
sintezę bei normalią baltymų ir 
glikogeno apykaitą

Vitaminas B1 (tiaminas)
Padeda palaikyti normalią širdies veiklą

Vitaminas B2 (riboflavinas) 
Padeda apsaugoti ląsteles nuo 
oksidacinės pažaidos

Vitaminai B6, B12 
Padeda palaikyti normalų raudonųjų 
kraujo kūnelių susidarymą

Vitaminai B2 (riboflavinas), B3 
(niacinas) 
Padeda palaikyti normalią odos būklę

Vitaminas B2 (riboflavinas)
Padeda išsaugoti normalų regėjimą

Didžioji alpinija

Žaliosios arbatos ekstraktas

Laukinių Aliaskos 
mėlynių ekstraktas

Gvaraninės paulinijos sėklų ekstraktas

Mėlynžiedė taškuonė

Migdomosios vitanijos 
šaknų ekstraktas

Cukranendrių 
sulčių sirupas

Stevija

 Inozitolis
 Citikolinas
 L-citrulinas
 Taurinas
 Pirolochinolino chinonas
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Gyvename pasaulyje, kuriame sunkiu ir sekinančiu kasdieniu 
darbu žavimasi ir jis net giriamas. Nesvarbu, ar esate mama, 
besirūpinanti plaukimo pamokomis ir užtikrinanti, kad ant stalo 
būtų šilta vakarienė, ar jaunas verslininkas, kuris dieną naktį 
mąsto apie savo startuolį, ar galingas įmonės vadovas, neturintis 
nė minutės laisvo laivo – jūs visa tai darote. Mes jus matome ir 
suprantame. Tas nuolatinis šurmulys diena iš dienos kartais gali 
sukelti nuovargį, išsekimą ir tuštumą.

„Kyäni“ mes vertiname sunkų darbą, bet mums labiau rūpi 
protingas darbas – gebėjimas per dieną nuveikti viską, ko norite, 
bet tai daryti neaukojant sveikatos.

Produkte yra tik 2 gramai cukraus ir 21 kalorija, tad nedvejodami 
gurkštelėkite išmanios energijos pradėdami dieną, atlikdami 
svarbias užduotis ar kovodami su popietiniu snauduliu.

TURN 

YOUR BRAIN
SMEGENYS YRA RIEBIAUSIAS MŪSŲ 
KŪNO ORGANAS
60 procentų mūsų smegenų sudaro riebalai. 
Štai kodėl svarbu valgyti vadinamuosius 
geruosius riebalus. Pavyzdžiui, riešutuose 
ir riebiose žuvyse yra ypač didelis kiekis 
omega-3 riebalų rūgščių.

SMEGENIMS NUOLAT REIKIA ENERGIJOS
Palyginti su kūnu smegenys gana mažos. 
Nors šis organas sudaro tik du procentus 
kūno masės, jis sunaudoja 20 procentų 
visos dienos metu sunaudojamos energijos. 
Smegenys turi būti nuolat aprūpinamos 
deguonimi ir gliukoze.

SMEGENŲ DYDIS IR INTELEKTAS NESUSIJĘ
Vyrai turi didesnes smegenis nei moterys. 
Vidutiniškai jos yra 100 gramų sunkesnės. 
Tačiau svorio skirtumas neturi jokios įtakos 
intelektui.

SMEGENIS SUDARO 
SKIRTINGOS DALYS
DIDŽIOSIOS SMEGENYS
Čia yra matymo ir kalbėjimo centrai, o 
mąstymas taip pat yra viena iš pagrindinių 
smegenų funkcijų.

SMEGENĖLĖS
Smegenėlės daugiausia atsakingos už kūno 
koordinavimą.

TARPINĖS SMEGENYS
Tarpinės smegenys yra sujungtos su 
smegenų kamienu. Šioje dalyje yra talamas. 
Jis filtruoja jutiminius įspūdžius ir perduoda 
juos į sąmonę. Čia taip pat yra hipotalamas. 
Jis kontroliuoja miego ir budrumo ritmą, alkį 
ir troškulį, taip pat lytinį potraukį ir apdoroja 
skausmo bei temperatūros pojūtį.

SMEGENŲ KAMIENAS
Smegenų kamienas kontroliuoja tokius 
refleksus kaip žiovulys, kvėpavimas ir širdies 
plakimas.

Peržiūrėkite 
mūsų „SUNSET“ – 
nepakeičiamųjų omega-3 
riebalų rūgščių ir kitų 
galingų maistingųjų 
medžiagų šaltinį.
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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® ir HEALTHY LIVING MOVEMENT™ yra 
„Kyäni, Inc.“ registruotieji prekių ženklai ir prekių ženklai. Simboliai ® ir™ šiame leidinyje nepateikiami, kad būtų patogiau skaityti. Visos teisės saugomos. 
Šioje produktų brošiūroje nurodyti „Kyäni“ verslo partnerių pajamų lygiai nereiškia tipinių verslo partnerio pajamų, taip pat tai nėra pareiškimas ar garantija to, kiek naujas 
partneris galiausia gali uždirbti. Sėkmę dirbant su „Kyäni“ produktais atneša darbštumas, kruopštumas, atkaklumas ir lyderio gebėjimai ir ji priklauso nuo to, kaip veiksmingai 
verslo partneris taiko šias savybes. 
Europos vaistų agentūra (EMA) nevertino čia paminėtų naudingų savybių. „Kyäni“ produktai nėra ir niekada nesiūlomi bei neskirti vartoti kaip vaistai ar kokios nors ligos arba 
psichinės ar fizinės sveikatos sutrikimo gydymo priemonės. „Kyäni“ produktai nėra skirti diagnozuoti, gydyti ar sušvelninti bet kokią ligą ar sveikatos sutrikimą arba užkirsti 
jiems kelią.
© „Kyäni“ produktų brošiūra. Visos teisės saugomos. Šios medžiagos negalima visiškai ar iš dalies atgaminti negavus išankstinio raštiško leidimo. Spausdinta Europoje.
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