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#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE

Od samego początku założyciele Kyäni zdawali sobie
sprawę z potencjału odżywczego dzikiej borówki
alaskańskiej, łącząc ją z 20 innymi składnikami, w celu
stworzenia Kyäni Sunrise, pysznej mieszanki soków,
dostarczającej organizmowi 10 witamin i minerałów.
Uzupełnieniem Sunrise jest Kyäni Sunset Plus, który
zawiera tokotrienole, a także kwasy tłuszczowe
Omega-3 pochodzące z ryb, w tym z dzikiego łososia
alaskańskiego. Jednoczącym czynnikiem dopełniającym
Trójkąt Wellness jest Kyäni Nitro, który pomaga
organizmowi wchłaniać składniki odżywcze z Sunrise
i Sunset Plus.* Trójkąt Wellness dołącza do odżywek
białkowych Kyäni jako idealny sposób na maksymalne
wykorzystanie naszej diety i zapewnienie, że
przyjmujemy składniki odżywcze, których potrzebujemy,
w celu utrzymania zdrowego stylu życia.
*Kyäni Nitro Xtreme zawiera tiaminę i niacynę, które przyczyniają się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz niacynę, która przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
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KYÄNI
SUNRISE
Dzika borówka alaskańska zawiera silne pigmenty
antocyjanów, które chronią ją przed uszkodzeniami
spowodowanymi przez surowe środowisko. W
połączeniu z ponad 20 dodatkowymi składnikami
możliwe było uzyskanie rezultatu w postaci Kyäni
Sunrise, z rozpuszczalnymi w wodzie składnikami
odżywczymi i przeciwutleniaczami.

GŁÓWNE KORZYŚCI
Witamina B5 (kwas pantotenowy)
Pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na
prawidłowym poziomie
Witamina B1 (tiamina)
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca
Witamina B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), B3
(niacyna), B5 (kwas pantotenowy), B6, B7
(biotyna), B12
Przyczyniają się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego
Pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego

Witamina B6, B9 (kwas foliowy), B12, C

Pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego

Witamina B2 (ryboflawina), C
Pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym
Witamina C

Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki

Witamina B7 (biotyna)
Przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu makroskładników odżywczych
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Jagody Acai

SKŁADNIKI
DODATKOWE

Maliny

Żurawina

Białe winogrono

Brokuły
Gruszka
Marchewki
Aronia

Tiamina/witamina B1
Ryboflawina/witamina B2
Niacyna/witamina B3
Kwas pantotenowy/witamina B5
Witamina B6
Biotyna / Witamina B7
Inozytol/witamina B8
Kwas foliowy/witamina B9
Witamina B12
Witamina C
SKŁADNIKI KYÄNI SUNRISE

Borówki
Aloes

Żeń-szeń Panax
Jarmuż

Granat
Limonka
Amla
Mangostan
Szpinak
Ekstrakt z liści stewii
Winogrono Concord

Ekstrakt z pestek winogron
Ekstrakt ze skórek winogron
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Woda, fruktoza, koncentrat soku z białych winogron
(Vitis vinifera L.), koncentrat soku gruszkowego (Pyrus
communis L.), koncentrat soku z winorośli lisiej (Vitis
labrusca L.), koncentrat soku z borówki amerykańskiej
(Vaccinium corymbosum L.), koncentrat soku z
aronii (Aronia melanocarpa Michx), koncentrat soku
z granatu (Punica granatum L.), koncentrat soku
z czerwonych malin (Rubus idaeus L.), koncentrat
soku z limonki (Citrus latifolia Tanaka), koncentrat
z marchwi (Daucus carota L. var. Sativus) i borówka
amerykańska (Vaccinium corymbosum L.), regulator
kwasowości kwas jabłkowy i kwas cytrynowy, wyciąg
ze skórki winogron (Vitis vinifera L.), koncentrat soku
z mangostanu (Garcinia mangostana L.), koncentrat
z dzikiej borówki alaskańskiej (Vaccinium uliginosum
L.), zagęszczacz guma ksantanowa, naturalny aromat
malinowy, Witamina C (kwas askorbinowy), inozytol,
witamina B3 (niacyna/niacynamid), konserwant
sorbinian potasu i benzoesan sodu, kwas pantotenowy
(witamina B5/D-pantotenian wapnia), biotyna, wyciąg
z pestek winogron (Vitis vinifera L.), żelowy wyciąg z
aloesu (Aloe barbadensis Mill.), sproszkowany szpinak
(Spinacia oleracea L.), słodzik glikozyd stewiolowy,
wyciąg z granatu (Punica granatum L.), sproszkowane
brokuły (Brassica oleracea L. var. Italica), sproszkowany
jarmuż (Brassica oleracea L. var. Acephala), wyciąg z
żeń-szenia właściwego (Panax ginseng C.A. Meyer),
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina
(witamina B1 / chlorowodorek tiaminy), wyciąg z
żurawiny (Vaccinium macrocarpon Aiton), ryboflawina
(witamina B2), wyciąg z acai (Euterpe oleracea
Mart.), sproszkowana amla (Phyllanthus emblica L.),
witamina B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy).

SPOSÓB UŻYCIA
Zacznij dzień od pełnej szklanki wody, 1
saszetki Sunrise i 20 kropli Nitro. Uczyń z tego
swoją poranną rutynę, a pokochasz to.
Picie wody na pusty żołądek zmniejsza uczucie
głodu i sprawia, że jemy mniej, co ułatwia
stosowanie jakiejkolwiek diety. Badania
porównawcze dowodzą, że osoby pijące duże
ilości wody tracą znacznie więcej kilogramów.
Pomaga to organizmowi w usuwaniu nocnych
toksyn. W nocy ciało oczyszcza się. Toksyny
wytwarzane podczas tego procesu chcą zostać
wypłukane. Pijąc wodę rano, wspomagamy
wypłukiwanie tych właśnie toksyn. Stymulowany
jest metabolizm. Woda zapewnia komórkom
płyn niezbędny do sprawnego działania. Jest to
niezbędny warunek wstępny dla prawidłowego
metabolizmu. Ponadto przetwarzając wodę
organizm spala kalorie. Duża część tych kalorii
jest spalana na podgrzanie zimnej wody do
temperatury ciała.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI
ODŻYWCZEJ
Wielkość porcji: 30ml (1 saszetka)
Liczba porcji: 30
na dzienną porcję (30ml)
Wartość energetyczna

30 kcal

Zawartość tłuszczu
w tym tłuszcze nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól

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

pro Tagesdosis (30 ml) % RWS*
Witamina C
Tiamina (witamina B1)
Ryboflawina (witamina B2)
Niacyna (witamina B3)
Witamina B6
Kwas foliowy
Witamina B12
Biotyna
Kwas pantotenowy (witamina B5)
Inozytol

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 %

*RWS: Referencyjne wartości spożycia,
rozporządzenie UE (UE) nr. 1169/2011
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KYÄNI
NITRO XTREME
KYÄNI
NITRO FX
Nie tylko musimy dbać o zdrową dietę, lecz także
odpowiednio przetwarzać składniki odżywcze z
pożywienia na energię przez cały dzień.
Kyäni Nitro Xtreme łączy w sobie tę samą
skoncentrowaną mieszankę soku z noni zawartą w
Kyäni Nitro FX, wraz z innymi ważnymi składnikami
odżywczymi, zmniejszając zmęczenie i znużenie
oraz pomagając organizmowi w prawidłowym
metabolizowaniu składników odżywczych
dostarczanych przez resztę Trójkąta Wellness.*
Nazywamy to efektem Nitro, który nie tylko
zapewnia organizmowi to, czego potrzebuje w celu
przyspieszenia metabolizmu, lecz także pomaga
nam dostrzec nieodnotowane uprzednio rezultaty
odżywiania.

*Kyäni Nitro Xtreme zawiera niacynę, która przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia oraz tiaminę, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego.
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SKŁADNIKI*

Koncentrat soku z noni
Zarówno Nitro FX, jak i Nitro Xtreme
zawierają opracowaną przez Kyäni
mieszankę koncentratu z noni.
Kyäni Nitro Xtreme zawiera
jeszcze więcej koncentratu noni
oraz dodatkowe składniki, które
dodatkowo pobudzą Twój organizm.

Tiamina (witamina B1)
Niacyna (witamina B3)
Cynk
Chrom
CoQ10 (Ubichinon)

GŁÓWNE KORZYŚCI
Cynk
Pomaga w utrzymaniu prawidłowych
funkcji poznawczych

Witamina B1 (tiamina)
Pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu serca

Stosować 1 ml (20 kropli) do trzech razy
dziennie jako część zdrowego stylu życia.
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
Zalecamy przyjmowanie Nitro przed Sunrise
i Sunset Plus, aby zapewnić optymalne
wchłanianie składników odżywczych, oraz w
ciągu dnia – aby zwiększyć poziom energii.
SKŁADNIKI KYÄNI NITRO FX
Woda, koncentrat soku z noni (Morinda citrifolia),
fruktoza, naturalny aromat zielonej mięty,
regulator kwasowości kwas cytrynowy, substancja
konserwująca sorbinian potasu, substancja
konserwująca benzoesan potasu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI
ODŻYWCZEJ
w 3ml

Witamina B3 (Niacyna)
Przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia

Cynk
Pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego

Cynk
Pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu testosteronu we krwi

Cynk
Pomaga w utrzymaniu prawidłowej
płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych

Chrom, Cynk
Przyczyniają się do prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych

*Kyäni Nitro Xtreme zawiera niacynę, która przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz tiaminę, która
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.
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SPOSÓB UŻYCIA

Sok z noni (Morinda citrifolia)

312 mg

SKŁADNIKI KYÄNI NITRO XTREME
Gliceryna (substancja utrzymująca wilgoć), woda
oczyszczona, heksahydrat chlorku magnezu,
fruktoza, koncentrat soku z noni (Morinda
citrifolia), barwnik karmel (E 150d), regulator
kwasowości kwas cytrynowy, naturalny aromat
zielonej mięty, monohydrat siarczanu cynku,
środek maskujący (w różnych ilościach: woda,
wyciąg z lukrecji), niacynamid, monoazotan
tiaminy, koenzym Q10 w mikrokapsułkach,
heksahydrat chlorku chromu

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI
ODŻYWCZEJ
W 2ml** % RWS*
Tiamina (witamina B1)
Niacyna (witamina B3)
Cynk
Chrom
CoQ10 (Ubichinon)
Sok z noni (Morinda citrifolia)

1 mg
2,4 mg NE
2,3 mg
9,7 µg
500 µg
160 mg

90,7 %
15 %
23 %
24 %

*RWS: Referencyjne wartości spożycia,
rozporządzenie UE (UE) nr. 1169/2011
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KYÄNI
SUNSET PLUS
Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania
naszego organizmu jest priorytetem. Kyäni Sunset
Plus to potężne źródło tokotrienoli w połączeniu
z niezbędnymi kwasami tłuszczowymi Omega-3
pochodzącymi z ryb, w tym z dzikiego łososia
alaskańskiego, a także z witaminami A i D.
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SKŁADNIKI
Tokotrienol/tokoferol
Kwasy tłuszczowe Omega-3/ EPA i DHA)
Witamina D
Witamina A/ beta-karoten

GŁÓWNE KORZYŚCI

SPOSÓB UŻYCIA
Zażyć 3 kapsułki w trakcie wieczornego
posiłku.

WYPRÓBUJ NASZ
7-DNIOWY PAKIET
KYÄNI

Omega-3 (EPA & DHA)
Przyczyniają się do prawidłowego
funkcjonowania serca

Witamina D

Mózg jest najbardziej
tłuszczowym organem
ciała
Nasz mózg składa się w 60% z tłuszczu.
Dlaczego też ważne jest to, aby jeść
tak zwane dobre tłuszcze. Na przykład
orzechy i tłuste ryby zawierają
szczególnie dużą ilość kwasów
tłuszczowych Omega-3.

Pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu
odpornościowego

Który zawiera próbki Kyäni
Sunrise, Sunset Plus i Nitro
Xtreme

Witamina A
Pomaga zachować zdrową skórę oraz
pomaga w utrzymaniu prawidłowego
widzenia

Witamina A, D
Pomaga w utrzymaniu prawidłowego
stanu błon śluzowych
Bierze udział w procesie podziału
komórek

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI
ODŻYWCZEJ
w dziennej porcji
= 3 kapsułki (2535mg) % RWS*

SKŁAD KYÄNI SUNSET PLUS
“Olej rybny (łosoś i inne dzikie ryby), witamina E
(jako tokotrienole i tokoferole z oleju z otrębów
ryżowych), żelatyna rybna, gliceryna (substancja
utrzymująca wilgoć), woda, naturalne mieszane
karotenoidy z Dunaliella salina, witamina D (jako
cholekalcyferol).
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Omega 3
749 mg
w tym:
EPA (kwas eikozapentaenowy)
425 mg
DHA (kwas dokozaheksaenowy)
203 mg
Witamina A
801 µg RE
Witamina D
6 µg
Witamina E (tokotrienole-tokoferole) 121 mg α-TE

100 %
120 %
1008 %

*RWS: Referencyjne wartości spożycia, rozporządzenie UE
(UE) nr. 1169/2011
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KYÄNI

ODŻYWKI
BIAŁKOWE
PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO WZROSTU 		
MASY MIĘŚNIOWEJ1
WSPOMAGAJĄ REGENERACJĘ PO 		
TRENINGU2
WSPIERAJĄ ZDROWIE KOŚCI3
Najczęściej występującym białkiem w ludzkim ciele jest
kolagen. W młodości nasze ciała szybko syntetyzują
kolagen z aminokwasów i białek, które dostarczamy wraz
z pożywieniem. Jednak w miarę starzenia się zdolność
organizmu do produkcji kolagenu zaczyna się zmniejszać.
Nasz metabolizm zwalnia, na skórze zaczynają być widoczne
oznaki starzenia, a nasza wydolność zaczyna spadać.
Ponieważ współczesna dieta często nie dostarcza produktów
bogatych w naturalny kolagen, suplementacja zdrowym
kolagenem pomaga utrzymać masę mięśniową i zdrowe
kości pomimo upływu lat. Preparaty białkowe Kyäni HL5 i
Fit20 zawierają hydrolizowany kolagen charakteryzujący
się maksymalną wchłanialnością. Ponadto izolat białka
serwatkowego od krów karmionych trawą w FIT20 promuje
zwiększoną wydajność podczas treningów, optymalizuje
regenerację i pomaga budować zdrowe mięśnie.

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
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1

Białko przyczynia się do wzrostu masy
mięśniowej.

2

Magnez przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia.

3

Magnez przyczynia się do utrzymania
zdrowych kości.
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KYÄNI
HL5
HEALTHY LIVING
Białko to jeden z najważniejszych budulców
organizmu, a łatwo przyswajalne białko jest
szczególnie istotne dla utrzymania zdrowia w
procesie starzenia. Białka budują naszą skórę, włosy
i stawy, a także odpowiadają za zdrowie kości i
prawidłowy wzrost mięśni. HL5 stanowi wsparcie
dla zapotrzebowania organizmu na białko, zawiera
kolagen od krów karmionych trawą, w łatwo
przyswajalnej, hydrolizowanej postaci.

STRONA 19 Z 42

STRONA 20 Z 42

GŁÓWNE KORZYŚCI

Peptydy kolagenowe

Białko

Substancja słodząca Steviol

Przyczynia się do wzrostu masy
mięśniowej
Przyczynia się do utrzymania masy
mięśniowej

Erytrytol
Białko
Przyczynia się do utrzymania zdrowych
kości

Ekstrakt z limonki meksykańskiej
Erytrytol

Kwas cytrynowy

Spożywanie żywności/napojów
zawierających erytrytol zamiast cukru
prowadzi do mniejszego wzrostu
poziomu glukozy we krwi po ich
spożyciu niż po spożyciu żywności/
napojów zawierających cukier

Ekstrakt z cytryny
sycylijskiej

Ocet jabłkowy w
proszku

Dla zapewnienia maksymalnych korzyści
należy wprowadzić zdrowy nawyk
codziennego spożywania saszetki
HL5 - rano, przed snem lub pomiędzy
posiłkami. Przed użyciem dobrze
wstrząsnąć.

TAKIE SAME
KORZYŚCI JAK
W PRZYPADKU
PRODUKTU HL5
CITRUS, TYLKO
INNY SMAK.

HL5 PEACH

KYÄNI HL5 CITRUS SKŁADNIKI

Chlorek sodu

SPOSÓB UŻYCIA

Woda, peptydy kolagenowe od krów karmionych
trawą, erytrytol, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, zagęstnik: guma ksantanowa,
naturalne aromaty (ekstrakt z limonki
meksykańskiej, ekstrakt z cytryny sycylijskiej,
naturalny środek maskujący odczucie goryczy),
chlorek sodu, fruktooligosacharydy, środek
konserwujący: sorbinian potasu, ocet jabłkowy w
proszku, substancja słodząca:
glikozydy stewiolowe.

INFORMACJA O WARTOŚCI ODŻYWCZEJ
Wielkość porcji: 1 saszetka (30 ml)
Liczba porcji: 30
Ilość na porcję na 100 ml

Białko jest jednym z podstawowych „cegiełek budulcowych” naszego
organizmu, a spożycie łatwo przyswajalnych białek staje się coraz
ważniejsze dla naszego dobrego samopoczucia wraz z wiekiem.
Zawarte są w skórze, włosach i stawach oraz promują prawidłowe
kości i wzrost zdrowych mięśni. HL5 wspiera zapotrzebowanie
naszego organizmu na białko dzięki hydrolizowanym białkom mleka z
gospodarstw pastwiskowych dla optymalnego wchłaniania.
STRONA 21 Z 42

Wartość energetyczna
Tłuszcz
Węglowodany
- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

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 SKŁADNIKI
Woda, hydrolizowane peptydy z kolagenu
wołowego, erytrytol, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, naturalny aromat brzoskwiniowy,
zagęstnik: guma ksantanowa, naturalny środek
maskujący odczucie goryczy, chlorek sodu,
fruktooligosacharydy, środek konserwujący:
sorbinian potasu, ocet jabłkowy w proszku,
substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
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KYÄNI
FIT20
BIAŁKO ZWIĘKSZAJĄCE 		
WYDAJNOŚĆ
Ze względu na fakt, iż białko stanowi podstawowy
budulec ciała, proszek białkowy wspomaga
budowanie (beztłuszczowej) masy mięśniowej
(anabolizm mięśniowy). Bodziec treningowy
wywołuje procesy adaptacyjne w tkance
mięśniowej, zwiększając tym samym hipertrofię
mięśniową. Molekuły białka, które dostarczamy z
pożywieniem lub w postaci koktajli białkowych mają
w tym procesie fundamentalne znaczenie. Szybka
dostępność tego podstawowego budulca może
również prowadzić do skróconego czasu regeneracji
po treningu.
Nasze ciała poddawane są nieustannym obciążeniom
wynikającym z ćwiczeń i codziennego życia. FIT20
dostarcza 10 gramów hydrolizowanego kolagenu
oraz dodatkowo 10 gramów wzbogaconego
magnezem izolatu białka serwatkowego z mleka
krów karmionych trawą, który
pomaga optymalizować
regenerację oraz wzrost
mięśni w efekcie ćwiczeń
i codziennych wyzwań
życiowych.

Stosowaniu produktu powinien towarzyszyć
zdrowy styl życia oraz zbilansowana dieta.
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GŁÓWNE KORZYŚCI

Peptydy kolagenowe
Naturalny aromat waniliowy

w dziennej porcji (30ml) % RWS*

Magnez

Olej MCT w proszku (na bazie mleka)

Przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia
Pomaga w utrzymaniu prawidłowych
funkcji psychologicznych

Białko
Substancja słodząca:
glikozydy stewiolowe

Przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej
Pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej
Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

Białko, Magnez
Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

Lecytyna
słonecznikowa

SKŁADNIKI
DODATKOWE
Cytrynian magnezu
Preparat FIT20, wyprodukowany z izolatu
białka serwatkowego i hydrolizowanego
kolagenu, dostarcza unikalnej kombinacji
białek i magnezu, aby zwiększyć
wydajność, wspomagać regenerację po
treningu oraz budować masę mięśniową.*

Magnez
Pomaga w prawidłowej syntezie białka
Pomaga w prawidłowym
funkcjonowania układu nerwowego
Odgrywa rolę w procesie podziału
komórek

Magnez
Przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu
energetycznego

Magnez
Pomaga w utrzymaniu równowagi
elekrolitowej

Magnez

Wskazówka: Waniliowy smak FIT20 doskonale odświeży Twój napój lub smoothie. Ciesz się
nim jako dodatek do swojej diety, kiedy tylko chcesz.

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

*NRV: Nährstoff-Referenzwerte,
EU-Verordnung (EU) Nr. 1169/2011

INFORMACJA O WARTOŚCI ODŻYWCZEJ
Wielkość porcji: 30 g (1 miarka)
Porcje w saszetce: 14
Ilość na porcję na 100 g
Wartość energetyczna
Tłuszcz

SPOSÓB UŻYCIA
Dokładnie wymieszać 1 miarkę (30g) proszku FIT20 z 250-350 ml wody, ulubionym
napojem mlecznym lub zmiksować wraz z ulubionym potreningowym smoothie.
Przyjmować podczas śniadania lub o dowolnej porze dnia, aby zwiększyć dzienną
podaż białka. (Stosowaniu produktu powinien towarzyszyć zdrowy styl życia oraz
zbilansowana dieta.)

Alanina
Arginina
Kwas asparaginowy
Cysteina
Cystyna
Kwas glutaminowy
Glicyna
Histydyna
Hydroksyprolina
Izoleucyna
Leucyna
Lizyna
Ornityna
Metionina
Fenyloalanina
Prolina
Serine
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Walina

Pomaga w utrzymaniu zdrowych
zębów

* Białko wspomaga wzrost masy mięśniowej.
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TTABELA AMINOKWASÓW
Ilość na Porcję 1 miarka (30 g)

- w tym nasycone kwasy tłuszczowe

KYÄNI FIT20 SKŁADNIKI
Izolat białka serwatkowego z mleka krów
karmionych trawą (mleko), peptydy kolagenowe
od krów karmionych trawą, naturalny aromat
waniliowy, olej MCT w proszku (na bazie mleka),
chlorek magnezu, lecytyna słonecznikowa,
substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.

Węglowodany
- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Magnez

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

*27% referencyjnych wartości spożycia,
Rozporządzenie UE (UE) nr 1169/2011
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KYÄNI
NUCLEUS
PROTEIN &
ENERGY BAR
Jeśli szukasz zdrowej przekąski, wlaśnie ją znalazłeś!
Baton Nucleus dostarczy Ci naturalnego białka,
witamin i minerałów– zarówno na śniadanie, po
treningu, jak i pomiędzy nimi. Temu połączeniu
chrupiących kawałków orzeszków ziemnych i jagód,
po prostu nie można się oprzeć.. A najlepsze jest to:
ten baton białkowo-energetyczny jest całkowicie
pozbawiony sztucznych aromatów, słodzików i
dodatków. 100% wegański i bezglutenowy. Baton
Nucleus Protein and Energy jest naturalnym,
roślinnym źródłem białka i gwarantowanym
brakiem laktozy. Cenne i odżywcze składniki
roślinne wspierają Cię podczas treningu lub innych
aktywnych przygód.

Dla szybkiej i długotrwałej energii
Może być stosowany przed, w trakcie i
po aktywności sportowej
Również jako przekąska pomiędzy
Energia, w którą można się wgryźć
Bardzo dobrze przyswajalny, bo 		
produkowany bez sztucznych 			
aromatów, barwników i 			
konserwantów.
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Prażone orzeszki ziemne

GŁÓWNE KORZYŚCI

Syrop ryżowy
Suszona jagoda w
proszku
Ziarna słonecznika

Białko

Fosfor

Przyczynia się do wzrostu masy
mięśniowej
Pomaga w utrzymaniu masy
mięśniowej

Pomaga w utrzymaniu zdrowych
zębów

Białko, Mangan, Fosfor
Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

Pasta daktylowa

Magnez, Mangan, Fosfor
Przyczyniają się do prawidłowego
metabolizmu energetycznego

Magnez
Olej kokosowy

Pomaga w prawidłowej syntezie białka

Magnez
Białko grochu

Przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia
Przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania układu nerwowego
Przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania psychologicznego

Białko ryżowe

Magnez
Pomaga w utrzymaniu równowagi
elektrolitowej

Magnez
Odgrywa rolę w procesie podziału
komórek

Mangan, Witamin E

Wegański

Bez sztucznych aromatów

Bezglutenowy

Bez żadnych dodatków

Bez nabiału

Bez środków konserwujących

PO PROSTU SMACZNY Z NATURY!
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Prażone orzeszki ziemne (26%), syrop ryżowy,
pasta daktylowa, ziarno słonecznika, białko z
ryżu, olej kokosowy, białko z grochu, naturalne
aromaty, sproszkowane suszone borówki

INFORMACJA O WARTOŚCI ODŻYWCZEJ
Wielkość porcji: 1 Baton (50g)
Ilość porcji: 12

Molibden
Przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu
aminokwasów siarkowych

BATON ENERGETYCZNY NUCLEUS
PEANUT & BLUEBERRY PROTEIN JEST:

SKŁADNIKI KYÄNI NUCLEUS

Przyczynia się do ochrony komórek
przed stresem oksydacyjnym

Phosphor
Przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania błon komórkowych

Mangan
Pomaga w prawidłowym tworzeniu
tkanek łącznych

Ilość na porcję
Wartość energetyczna
Tłuszcze
w tym nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Witaminy i minerały
Wapń
Żelazo
Magnez
Mangan
Molibde
Fosfor
Potas
Sód
Cynk
Biotyna
Kwas foliowy
Witamina B3
Witamina B1
Witamina E
(jako octan DL-a-tokoferolu)

na 100 g % RWS*

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%

„*RWS: Referencyjne Wartości Spożywcze,
Rozporządzenie UE (UE) NR. 1169/2021“
** Brak dostępnych RWS
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KYÄNI
CORE 140+
NATURALNY ZAMIENNIK
POSIŁKU - WITAMINY,
MINERAŁY, BIAŁKO
Starasz się jeść zdrowo i jednocześnie dostarczać
organizmowi substancji odżywczych, tak aby być w jak
najlepszej kondycji. Rezygnujesz z niezdrowej żywności na
rzecz zdrowych przekąsek, planowania posiłków i unikania
wizyt w restauracji, a każdy dzień zaczynasz szklanką
smoothie. Jednak – jak to w życiu bywa – kuszące smakołyki
na nowo pojawiają się w Twojej spiżarni i trudno jest Ci
wygospodarować rano dziesięć minut na przygotowanie
smoothie. Wszyscy to dobrze znamy.
Zdrowe odżywianie i wygoda nie zawsze idą w parze.
To znaczy nie szły w parze, do czasu wprowadzenia
na rynek Kyäni Core 140+. Dziś możesz korzystać z
pełnowartościowego zastępczego posiłku w postaci shake’a
pełnego składników odżywczych, który możesz wymieszać
lub zblendować w 60 sekund. Produkt ten stanowi
kompletny posiłek, więc nie ma potrzeby uzupełniania go
innymi produktami spożywczymi. Po prostu połącz go z
wodą i kontynuuj dzień, wiedząc że z każdym łykiem dbasz
o zdrowie.

#HEALTHYCONVENIENTNUTRITION
#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#MEALREPLACEMENT
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Stanowiący zamiennik posiłku shake Kyäni Core 140+
łączy białko, błonnik oraz kluczowe witaminy i minerały
w jednym, wygodnym posiłku. Zawiera 21,6 grama białka
pochodzącego z mleka od krów karmionych trawą,
aby wzmacniać masę mięśniową, organiczne składniki
roślinne stanowiące uzupełnienie diety oraz 2,5 grama
organicznego błonnika. W jego składzie są także enzymy
trawienne i probiotyki, tak aby dostarczał organizmowi
pełnowartościowych składników. Całość ma 243,6 kalorii i
tylko 2,2 grama cukru -- dokładnie tyle energii, ile potrzebuje
Twoje ciało, bez konieczności dodawania sztucznych
substancji słodzących. Zdrowe odżywianie nie musi być
trudne. Spróbuj Kyani Core 140+, najwygodniejszego posiłku
przygotowanego przez naturę.
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GŁÓWNE KORZYŚCI

Lecytyna sojowa w proszku
Spirulina (Arthrospia platensis)
Liście miłorzębu

Suszone jabłko

Młody jęczmień

Liście lucerny
siewnej

Liście herbaty chińskiej

Owoc borówki czarnej
Nasiona winogron

Skondensowana
chlorella w płynie
Szpinak 		
warzywny

Pestki granatu
Płatki owsiane
Sproszkowany korzeń
marchwi zwyczajnej

Proszek
kokosowy

Płatki sojowe
Pomidor

Mąka z brązowego
ryżu

Trawa pszeniczna

Korzeń traganka
błoniastego

Owoce aceroli

Organiczny proszek z
siemienia lnianego

Białko z prażonych
pestek dyni

Różyczki i łodygi
brokułu

Sproszkowane suszone
owoce czarnego bzu
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Koncentrat soku z
czerwonego buraka
(Beta Vulgaris)
Suszony korzeń
żeń-szenia

Witamina A, B2 (ryboflawina), B3
(niacyna), B7 (biotyna)
Przyczyniają się do utrzymania
zdrowych błon śluzowych i utrzymania
zdrowej skóry
Witamina C
Pomaga w prawidłowej produkcji
kolagenu dla prawidłowego
funkcjonowania naczyń krwionośnych,
kości, chrząstek, dziąseł, skóry i zębów
Miedź
Pomaga w utrzymaniu prawidłowej
pigmentacji skóry i włosów
Miedź, Selen, Witamina B7 (biotyna),
Cynk
Pomagają w utrzymaniu zdrowych
włosów
Witamina A, B2 (ryboflawina), Cynk
Pomagają w utrzymaniu prawidłowego
widzenia
Witamina A, D, C, B6, B9 (folian),
B12, Żelazo, Cynk, Miedź, Selen
Pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu
odpornościowego
Witamina C, B1 (tiamina), B2
(ryboflawina), B3 (niacyna), B5 (kwas
pantotenowy), B6, B7 (biotyna),
B12, Wapń, Miedź, Żelazo, Magnez,
Mangan, Jod
Przyczyniają się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu
energetycznego
Witamina B6
Przyczynia się do regulacji aktywności
hormonalnej
Witamina C
Pomaga w regeneracji zredukowanej
formy witaminy E
Pomaga w utrzymaniu
prawidłowego funkcjonowania
układu odpornościowego w trakcie
intensywnych ćwiczeń fizycznych i po
nich
Witamina B6, B9 (kwas foliowy), B12
Pomaga w utrzymaniu prawidłowego
metabolizmu homocysteiny
Witamina B7 (biotyna), Cynk
Przyczyniają się do prawidłowego
metabolizmu makroskładników
odżywczych
Cynk
Pomaga w prawidłowej syntezie DNA
Witamina D, Wapń, Magnez
Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i
zdrowych zębów

Witamina B6
Pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu białek i glikogenu
Cynk
Pomaga w utrzymaniu prawidłowej
równowagi kwasowo-zasadowej i
pomaga w utrzymaniu prawidłowego
metabolizmu węglowodanów
Witamina B6, B12, Żelazo
Przyczynia się do prawidłowego
tworzenia czerwonych krwinek
Witamina D
Pomaga w prawidłowym wchłanianiu/
wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz
pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu wapnia we krwi
Witamina K, Wapń
Przyczyniają się do prawidłowego
krzepnięcia krwi
Witamina D, Wapń, Magnez
Pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni
Cynk
Pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu testosteronu we krwi
Pomaga w utrzymaniu prawidłowej
płodności i prawidłowych funkcji
rozrodczych
Magnez, Cynk
Pomaga w prawidłowej syntezie białka
Żelazo, Cynk, Jod
Pomagają w utrzymaniu prawidłowych
funkcji poznawczych
Witamina C, B2 (ryboflawina), B3
(niacyna), B5 (kwas pantotenowy),
B6, B9 (folian), B12, Magnez, Żelazo
Przyczyniają się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia
Witamina C, B1 (tiamina), B3
(niacyna), B6, B7 (biotyna), B9
(folian), B12, Magnez
Przyczyniają się do prawidłowego
funkcjonowania psychologicznego i
prawidłowego funkcjonowania układu
nerwowego
Selen, Cynk
Pomagają zachować zdrowe paznokcie
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DLACZEGO WARTO PIĆ KOKTAJLE
ZASTĘPUJĄCE POSIŁEK?
W odróżnieniu od koktajli białkowych,
shaki zastępujące posiłek mają za zadanie
dostarczać substancji odżywczych równych
tym w pełnowartościowym posiłku. Większość
shake’ów zastępujących posiłek zawiera 200400 kalorii oraz zdrową dawkę białka, błonnika
i niezbędnych witamin i minerałów. Z tego
właśnie powodu shaki Core 140+ są wygodnym
substytutem zdrowego, niskokalorycznego
posiłku w ciągu dnia spędzanego w pośpiechu.
Shake zastępujący posiłek jest wygodny
i możesz go zabrać ze sobą, dzięki czemu
pomaga powiedzieć „nie” pokusie spożycia
niezdrowej, przetworzonej żywności.
Gdy działasz w stresie lub pośpiechu, łatwiej
jest chwycić przetworzony, gotowy posiłek
albo zjeść fast food. Niestety jedzenie
typowych, przetworzonych posiłków może
doprowadzić do rozregulowania masy ciała.
Większość z takich posiłków zawiera duże
ilości cukru, przetworzone węglowodany
i sztuczne składniki, nie mówiąc już o tym,

że brak w nich dobroczynnych substancji
odżywczych. Dodatkowo, przetworzona
żywność o wysokiej zawartości cukru, soli i
tłuszczu może aktywować mózgowe ośrodki
przyjemności, co z kolei skutkuje tendencją
do objadania się. Posiłki przygotowane ze
zdrowych, pełnowartościowych produktów
są zaś dobre dla organizmu, ale niekoniecznie
wygodne, gdy funkcjonuje się według
napiętego grafiku. Skahi zastępujące posiłek
są dużo zdrowszą alternatywą dla fast foodów
i można je łatwo spożyć, nie przerywając
codziennych aktywności. Zawartość shake’ów
zastępujących posiłek zapewnia wszystkie
substancje odżywcze, które należy spożyć w
pełnowartościowym posiłku.
Zastąpienie jednego posiłku dziennie w diecie niskoenergetycznej
posiłkiem zastępczym przyczynia się do utrzymania masy ciała po
odchudzaniu (Utrzymanie masy ciała po odchudzaniu). Zastąpienie
dwóch posiłków dziennie w diecie niskoenergetycznej zamiennikami
posiłków przyczynia się do utraty wagi (readukcja masy ciała).

Zwiększ korzyści płynące z
Core 140+ poprzez połączenie
go z Kyäni Nitro i wspomagaj
wchłanianie składników
odżywczych przez Twój
organizm.

SKŁADNIKI
DODATKOWE
Witamina A
Witamina B1
Witamina B2
Witamina B3
Witamina B5
Witamina B6
Witamina B7
Witamina B12
Witamina C
Witamina D2
Witamina E
Witamina K1
Calcium
Miedź
Jod
Żelazo
Mangan
Magnez
Potas
Selen
Sód
Cynk

SPOSÓB UŻYCIA
Dodaj 2 czubate miarki (60 g) proszku
do 300 ml zimnej wody lub ulubionego
napoju mlecznego. Dokładnie wymieszać
lub zmiksować.
SKŁADNIKI KYÄNI CORE 140+
Izolat białka serwatkowego WPI 90 Ultra whey,
koncentrat białek mleka 85%, śmietanka
kokosowa, inulina, organiczny cukier kokosowy,
mieszanka składników roślinnych*, śmietanka z
mleka, kompleks witamin i minerałów**, proszek
kokosowy, mąka z brązowego ryżu, naturalny
aromat czekoladowego brownie, organiczne
mielone siemię lniane, białko z prażonych pestek
dyni, dwuwinian choliny, różowa sól himalajska,
mieszanka enzymów trawiennych, stewia,
Lactospore
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INFORMACJE O WARTOŚCI ODŻYWCZEJ
Rozmiar porcji: 60g (2 miarki)
Liczba porcji: 14
Ilość na porcję

na 100 g

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

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

Węglowodany

21,4 g

35,3 g

w tym cukry

2,2 g

3,7 g

2,5 g
530,9 mg

4,1 g
876 mg

Wartość energetyczna
Białko
Tłuszcz

Błonnik
Sól

WITAMINY - KOMPLEKS WITAMIN I MINERAŁÓW**

Porcja 3550 mg kompleksu witamin i minerałów
Składniki
Witamina A
Witamina D2
Witamina E
Witamina K1
Witamina C
Witamina B1
Witamina B2
Witamina B3
Witamina B6
Witamina B9
Witamina B12
Witamina H
Witamina B5
Calcium
Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk
Miedź
Mangan
Selen
Jod
Sód
Potas

Minimalna ilość składników
odżywczych % RWS*
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 %

* RWS = Referencyjna Wartość Spożycia
** Nie ustalono RWS
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KYÄNI
ON
ODŻYWIANIE
POZNAWCZE
Mózg to bardzo ważny organ. Jako centrum kontroli
ciała, jest on odpowiedzialny za utrzymanie bicia serca
i oddychania płuc oraz za zdolność do poruszania się,
odczuwania i myślenia. Dlatego dobrze, aby mózg
pracował jak najlepiej. Żywność, którą spożywamy, wpływa
na utrzymanie zdrowia mózgu i może poprawić niektóre
funkcje umysłowe, takie jak pamięć i koncentracja.
Wielu z nas pracuje ciężko, ale niekoniecznie w
przemyślany sposób. Mamy cele i marzenia, które chcemy
osiągnąć i przepracowujemy się do granic wytrzymałości
naszego ciała. Aby nadążyć za tempem życia, zwracamy
się ku niezdrowym nawykom − wybieramy niezdrową
żywność lub niedosypiamy.

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#TURNONYOURBRAIN
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Większość napojów energetyzujących dodaje nam
jedynie energii. Bądźmy szczerzy – kofeina ma jednak
ograniczone działanie. Tego typu napojom brakuje
składników odżywczych, które mogą poprawić skupienie,
koncentrację i czujność. Zamiast tego charakteryzują się
bardzo dużą zawartością cukru i sztucznych składników.
Kyäni ON to inteligentny zastrzyk energii, który ma w sobie
moc kofeiny z naturalnie pozyskiwanej guarany i zapewnia
organizmowi zrównoważone dostarczanie energii*;
zawiera opracowaną przez markę Kyäni mieszankę
składników, które poprawiają umiejętność skupienia uwagi
i jasność myślenia.**

*Kofeina stymuluje u ludzi centralny układ nerwowy, a w umiarkowanych dawkach zwiększa
czujność i zmniejsza senność. (http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/caffeine)
**Kyäni ON zawiera witaminy B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), B3 (niacyna), B6 i
B12. Witaminy te przyczyniają się do funkcjonowania układu nerwowego, funkcji
psychologicznych (z wyjątkiem witaminy B2) oraz zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia (z wyjątkiem witaminy B1).
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Wyciąg z nasion guarany

GŁÓWNE KORZYŚCI

Gałgant chiński

Witamina B1 (tiamina),
Witamina B2 (ryboflawina),
Witamina B3 (niacyna),
Witamina B6, B12

Wyciąg z zielonej
herbaty

Pomaga w prawidłowym
funkcjonowania układu nerwowego

Dzika borówka z Alaski

Witamina B2 (ryboflawina),
Witamina B3 (niacyna), Witamina
B6, B12
Przyczyniają się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia

Witamina B1 (tiamina), Witamina
B3 (niacyna), Witamina B6, B12
Bakopa drobnolistna

Pomaga w utrzymaniu prawidłowych
funkcji psychologicznych

Chlorek (NaCl)
Wyciąg z korzenia
Ashwagandhy

Pomaga w utrzymaniu prawidłowego
trawienia poprzez wytwarzanie w
żołądku kwasu chlorowodorowego

Witamina B6, B12, Cholina

Cholina przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu homocysteiny

Witamina B6

Stewia

Pomaga w prawidłowej syntezie
cysteiny oraz przyczynia się
do utrzymania prawidłowego
metabolizmu białka i glikogenu

Witamina B1 (tiamina)
Pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu serca

Syrop z soku z
trzciny cukrowej

Pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym

Pomaga w prawidłowej produkcji
czerwonych krwinek

Tiamina HCl
Ryboflawina
Nikotynamid
Pirydoksyna
Metylokobalamina
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Inozytol
Cytokolina
Cytrulina
Tauryna
Pirolochinolinochinon

UWAGA: Dzieci, kobiety w ciąży lub karmiące
oraz osoby wrażliwe na kofeinę nie powinny
przyjmować tego produktu. Jeśli zażywasz leki
lub masz schorzenia, przed użyciem skonsultuj
się z lekarzem.
SKŁADNIKI KYÄNI ON
Woda oczyszczona, syrop z soku z trzciny cukrowej,
erytrytol, kwas cytrynowy, wyciąg z korzenia
guarany, inozytol, wyciąg z zielonej herbaty
(L-teanina), chlorek sodu, tauryna, witamina B3
(nikotynamid), cytokolina, naturalny aromat
malinowy, guma ksantanowa, cytrulina, Alpinia
galgant, naturalny aromat maskujący, ekstrakt z
korzenia ashwagandhy, sorbinian potasu, naturalny
aromat grejpfrutowy, stewia, pirolochinolinochinon,
dzika jagoda z Alaski, bakopa drobnolistna,
witamina B6 (pirydoksyna), witamina B2
(ryboflawina), witamina B1 (tiamina HCl), witamina
B12 (metylokobalamina)

INFORMACJE O WARTOŚCI ODŻYWCZEJ
Wielkość porcji: 1 saszetka (62 g)
liczba porcji: 7

Witamina B2 (ryboflawina)

Witamina B6, B12

SKŁADNIKI DODATKOWE

SPOSÓB UŻYCIA

Dobrze wstrząśnij. Dla osiągnięcia
maksymalnych korzyści zaleca się
spożywać jedną pełną saszetkę (60 ml).
Maksymalnie 3 razy dziennie, w zależności
od poziomu kofeiny. Efekty będą się różnić u
poszczególnych osób, ale zazwyczaj trwają
około 4-6 godzin. Odpowiednio zaplanuj
także swój harmonogram snu.

Witamina B2 (ryboflawina), B3
(niacyna)

Pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry

Witamina B2 (ryboflawina)

Pomaga w utrzymaniu prawidłowego
widzenia

Ilość na porcję na 100 g
Wartość energetyczna
Tłuszcz
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól
Kofeina
Witaminy
Witamina B1
Witamina B2
Witamina B3
Witamina B6
Witamina B12

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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Żyjemy w świecie, w którym ciężka praca i codzienna wysoka
produktywność są doceniane, a nawet gloryfikowane. Niezależnie
od tego, czy jesteś mamą, która dba, aby dzieci uczęszczały na
lekcje pływania, a jednocześnie na stole zawsze był ciepły obiad,
młodym przedsiębiorcą poświęcającym każdą chwilę na rozwój
start-upu, czy też decyzyjnym członkiem kadry kierowniczej, który
jest ciągle w ruchu, zawsze musisz stanąć na wysokości zadania.
Dostrzegamy Cię i rozumiemy, co czujesz. Ta ciągła, codzienna
krzątanina może czasami powodować uczucie zmęczenia,
wyczerpania i pustki.
W Kyäni doceniamy ciężką pracę, ale bardziej zależy nam na tym,
aby pracować mądrze − wciąż osiągając w ciągu dnia wszystko,
czego chcesz, ale robiąc to w sposób, który nie szkodzi Twojemu
zdrowiu.
Ten inteligentny zastrzyk energii zawiera tylko 2 gramy cukru i
ma 21 kalorii, a możesz dzięki niemu poczuć się lepiej i dobrze
rozpocząć dzień, wykonać ważne zadania lub przetrwać
popołudniowe zmęczenie.

TURN

MÓZG SKŁADA SIĘ Z
RÓŻNYCH CZĘŚCI
KRESOMÓZGOWIE
To tutaj znajdują się centra widzenia i
mówienia, a myślenie jest również jedną z
podstawowych funkcji tej części mózgu.

YOUR BRAIN
MÓZG JEST ORGANEM O NAJWIĘKSZEJ
ZAWARTOŚCI TŁUSZCZY W LUDZKIM
ORGANIZMIE
W 60% składa się z tłuszczu. Dlatego ważne
jest, aby jeść tak zwane dobre tłuszcze. Na
przykład orzechy i tłuste ryby zawierają
szczególnie dużą ilość kwasów tłuszczowych
omega-3.

MÓŻDŻEK
Móżdżek odpowiada głównie za
koordynację ciała.

Sprawdź nasz produkt
SUNSET PLUS, niezbędne
źródło kwasów tłuszczowych
Omega-3 w połączeniu z dodatkowym zapewniającym
moc odżywianiem.

MÓZG JEST POŻERACZEM ENERGII
W stosunku do ciała mózg jest stosunkowo
niewielki. Chociaż organ ten stanowi
tylko dwa procent całkowitej masy ciała,
konsumuje 20 procent całej energii, jaką
organizm zużywa w ciągu dnia. Mózg musi
być stale zaopatrywany w tlen i glukozę.
WIELKOŚĆ MÓZGU NIE STANOWI O
INTELIGENCJI
Mężczyźni mają większy mózg niż kobiety.
Przeciętnie u mężczyzn organ ten jest
cięższy o 100 gramów. Jednak różnica
w wadze nie ma żadnego wpływu na
inteligencję.
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MIĘDZYMÓZGOWIE
Międzymózgowie jest połączone z pniem
mózgu. W tej części znajduje się wzgórze
(thalamus). Filtruje ono wrażenia zmysłowe i
przekazuje je do świadomości. Podwzgórze
również znajduje się w tym miejscu.
Kontroluje ono rytm snu, głód i pragnienie,
ale także popęd płciowy oraz przetwarza
odczucie bólu i temperatury.
PIEŃ MÓZGU
Odruchy takie jak ziewanie, oddychanie i
bicie serca są kontrolowane w pniu mózgu.
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Kyäni Europe AB
Ebbe Lieberathsgatan 18B
412 65 Göteborg

Połącz się z nami:
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,® i HEALTHY LIVING MOVEMENT™ są
znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Kyäni, Inc. Znaki ® i ™ nie zostały umieszczone w tym magazynie, aby ułatwić czytanie. Wszelkie prawa są
zastrzeżone. Poziomy dochodów Partnerów Biznesowych Kyäni wspomniane lub sugerowane w niniejszej Broszurze Produktów nie mają na celu reprezentowania dochodów
uzyskiwanych przez typowego Partnera Biznesowego, ani też nie mają na celu reprezentowania lub gwarantowania tego, ile ostatecznie zarobi nowy Partner Biznesowy. Sukces
w Kyäni wymaga ciężkiej pracy, staranności, wytrwałości i przywództwa, i zależy od tego, jak efektywnie Partner Biznesowy wykorzystuje te cechy.
Europejska Agencja Leków (EMA) nie dokonała oceny korzyści wymienionych w niniejszym dokumencie. Produkty Kyäni nie są uważane i nigdy nie będą oferowane
ani przeznaczone jako leki lub metody leczenia jakichkolwiek chorób, zaburzeń lub stanów medycznych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Produkty Kyäni nie są
przeznaczone do diagnozowania, leczenia, wyleczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub stanom medycznym.
© Broszura produktowa Kyäni. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał nie może być powielany w całości lub w części w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody.
Wydrukowano w Europie.”

