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A KYÄNI A TERMÉKEINK 
TÖRTÉNETE
A kezdetek kezdetén a Kyäni Alapítói felismerték az 
alaszkai vadáfonyában rejlő táplálkozási lehetőségeket, 
és 20 másik összetevővel kombinálva létrehozták 
a Kyäni Sunrise ízletes keverékét, amely 10 féle 
vitaminnal és ásványi anyaggal látja el a szervezetet. 
A Sunrise terméket a Kyäni Sunset egészíti ki, melynek 
összetevői közé tartoznak a tokotrienolok, valamint 
a halakból, többek között az alaszkai vadlazacból 
származó Omega-3 zsírsavak. A Wellness Háromszög 
a Kyäni Nitro termékkel válik teljessé, amely elősegíti 
a Sunrise és Sunset termékekben rejlő tápanyagok 
felszívódását.* A Wellness Háromszög a Kyäni fehérje 
termékeivel párosítva egy ideális módja annak, hogy a 
lehető legtöbbet hozzuk ki étrendünkből és biztosítsuk 
az Egészséges Életmódhoz szükséges tápanyagok 
felvételét.

KYÄNI 
TRIANGLE
OF WELLNESS

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE

SUNRISE & NITRO
REGGEL

NITRO
DÉLBEN

SUNSET & NITRO
ESTE

*A Kyäni Nitro Xtreme tiamint és niacint tartalmaz, melyek részt vesznek a normál 
energiatermelő anyagcsere-folyamatokban és niacint, mely hozzájárul a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez.
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Az alaszkai vad áfonya erőteljes antocianin 
pigmenteket tartalmaz, amelyek megvédik a 
gyümölcsöt a szélsőséges környezeti körülmények 
által okozott károkkal szemben. Amit mi Kyäni 
Sunrise néven ismerünk és élvezünk, az az alaszkai 
vad áfonya mellett több, mint 20 egyéb összetevőt, 
vízben oldódó tápanyagokat és antioxidánsokat is 
tartalmaz.

KYÄNI
SUNRISE

FŐ ELŐNYEI
B5-vitamin (Pantoténsav)
Hozzájárul a normál mentális teljesítményhez

B1-vitamin (Tiamin)
Hozzájárul a szív megfelelő működéséhez

B1- (Tiamin), B2- (Riboflavin), B3- (Niacin), B5- 
(Pantoténsav), B6-, B7- (Biotin), B12-vitamin 
Részt vesznek a normál energiatermelő 
anyagcsere-folyamatokban 
Hozzájárulnak az idegrendszer normál 
működéséhez

B6-, B9- (Folát), B12-, C-vitamin 
Hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő 
működéséhez

B2- (Riboflavin), C-vitamin 
Hozzájárulnak a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez

C-vitamin 
Hozzájárul a normál kollagénképződéshez és 
ezen keresztül a porcok normál állapotának, 
működésének fenntartásához

B7-vitamin (Biotin) 
Részt vesz a makrotápanyagok normál 
anyagcseréjében
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TÁPANYAG INFORMÁCIÓK
Adagonkénti mennyiség: 30ml (1 tasak)
Adagok száma: 30

Napi adag (30ml)

Energia 30 kcal 130 kj

Zsír összesen
  amelyből telített zsírsavak

0 g 
0 g

Szénhidrát összesen
  amelyből cukrok

7,5 g
5,4 g

Fehérje 0,3 g

Só 0 g

Napi adag (30ml) % NRV*

C-vitamin 60 mg 75 %

Tiamin (B1-vitamin) 1.95 mg 177 %

Riboflavin (B2-vitamin) 1.7 mg 121 %

Niacin (B3-vitamin) 25 mg NE 156 %

B6-vitamin 2.1 mg 150 %

Folsav 200 µg 100 %

B12-vitamin 3 µg 120 %

Biotin 150 µg 300 %

Pantoténsav (B5-vitamin) 15 mg 250 %

Inozitol 25 mg

*NRV: Tápanyag Referenciaértékek,  
1169/2011/EU rendelet

Stevia levél kivonat

Vörös málna

Fehér szőlő

Körte

Fekete berkenye

Acai bogyó

Aloe Vera

Vadkáposzta

Brokkoli

Áfonya

Ázsiai ginzeng

Szőlőhéj kivonat

Indiai egres

Kurmin szőlő

Gránátalma

Szőlőmag kivonat

FOGYASZTÁSI  
JAVASLATOK
 
Kezdje a napot egy nagy pohár vízzel, 1 tasak 
Sunrise-szal és 20 csepp Nitro-val. Legyen ez a 
reggeli rutinja része, szeretni fogja! 

Ha éhgyomorra vizet iszunk, az csökkenti az 
éhségérzetet és ezáltal kevesebbet eszünk, 
ráadásul ez könnyen beilleszthető bármilyen 
étrendbe. Összehasonlító tanulmányok kimutatták, 
hogy aki sokat iszik, az lényegesen nagyobb súlyt 
veszít.

A vízivás ráadásul segít a szervezetnek az éjszaka 
során felgyülemlő méreganyagok eltávolításában. 
Éjjel a szervezet öntisztítást végez, és az öntisztító 
folyamat során keletkező méreganyagokat el 
kell távolítani. A reggeli vízivás segít ezeknek 
a méreganyagoknak a kiürülésében, és az 
anyagcserét is ösztönzi. A víz biztosítja a sejtek 
számára a zökkenőmentes működéshez szükséges 
folyadékot. Az anyagcsere működésének is 
elengedhetetlen előfeltétele. Ezenkívül a szervezet 
kalóriát éget a víz felhasználása közben, amelynek 
a jelentős részét arra veszi igénybe, hogy a hideg 
vizet testhőmérsékletűre melegítse fel.

Vörösáfonya

Mangosztán

Lime

Spenót

TOVÁBBI 
ÖSSZEVETŐK

 Tiamin/B1-vitamin
 Riboflavin/B2-vitamin
 Niacin/B3-vitamin
 Pantoténsav/B5-vitamin
 B6-vitamin
 Biotin/B7-vitamin
 Inozitol/B8-vitamin
 Folsav/B9-vitamin
 B12-vitamin
 C-vitamin

Répa

A KYÄNI SUNRISE ÖSSZETEVŐI

Víz, fruktóz, Fehér szőlőlé sűrítmény (Vitis vinifera 
L.), Körtelé sűrítmény (Pyrus communis L.), Kurmin 
szőlőlé sűrítmény (Vitis labrusca L.), Áfonyalé 
sűrítmény (Vaccinium corymbosum L.), Fekete 
berkenyelé sűrítmény (Aronia melanocarpa Michx), 
Gránátalmalé sűrítmény (Punica granatum L.), 
Vörös málnalé sűrítmény (Rubus idaeus L.), Tisztított 
limelé sűrítmény (Citrus latifolia Tanaka), Sárgarépa 
(Daucus carota L. var. sativus) és áfonya sűrítmény 
(Vaccinium corymbosum L.), Savszabályozó Almasav 
& Citromsav, Szőlőhéj kivonat (Vitis vinifera L.), 
Mangosztánlé sűrítmény (Garcinia mangostana L.), 
Alaszkai vad áfonya sűrítmény (Vaccinium uliginosum 
L.), Xantán gumi sűrítőanyag, Természetes málna 
aroma, C-vitamin (Aszkorbinsav), Inozitol, B-vitamin 
B3 (Niacin/Niacinamid), Tartósítószer Kálium-szorbát 
& Nátrium benzoát, Pantoténsav (B5-vitamin/kalcium-
d-pantotenát), Biotin, Szőlőmag kivonat (Vitis vinifera 
L.), Aloe Vera gél kivonat (Aloe barbadensis Mill.), 
Spenót por (Spinacia oleracea L.), Steviol glikozid 
édesítőszer, Gránátalma kivonat (Punica granatum 
L.), Brokkoli por (Brassica oleracea L. var. Italica), 
Vadkáposzta por (Brassica oleracea L. var. Acephala), 
Ázsiai ginzeng kivonat (Panax ginseng C.A. Meyer), 
B6-vitamin (Piridoxin-hidroklorid), Tiamin (B1-vitamin/
tiamin-hidroklorid), Vörösáfonya kivonat (Vaccinium 
macrocarpon Aiton), Riboflavin (B2-vitamin), Acai 
bogyó kivonat (Euterpe oleracea Mart.), Indiai egres 
kivonat (Phyllanthus emblica L.), B12-vitamin (ciano-
kobalamin), Folsav (Pteroilmonoglutaminsav).
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Nemcsak az a fontos, hogy egészségesen 
táplálkozzunk, de emellett tudnunk kell az ételekben 
lévő tápanyagokat megfelelő energiává alakítani a nap 
folyamán.

A Kyäni Nitro Xtreme a Kyäni Nitro FX-ben is 
megtalálható Noni gyümölcslevet kombinálja más 
fontos tápanyagokkal, hogy csökkentse a fáradtságot 
és a kifáradást, illetve segítsen a szervezetnek a 
Wellness Háromszög által biztosított tápanyagok 
megfelelő felvételében.*

Ezt nevezzük mi „Nitro hatásnak”, ami nem csak az 
anyagcsere felgyorsításához szükséges dolgokat 
biztosítja a szervezet számára, hanem már több ezer 
embernek segített a táplálkozás során soha nem látott 
eredmények elérésében.

*A Kyäni Nitro Xtreme niacint tartalmaz, mely hozzájárul a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez és tiamint, mely részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-
folyamatokban.

KYÄNI
NITRO XTREME
KYÄNI
NITRO FX
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Noni Gyümölcslé Sűrítmény

A Nitro FX és a Nitro Xtreme egyaránt 

tartalmazza a Kyäni saját kizárólagos 

Noni sűrítményből készült keverékét.

A Kyäni Nitro Xtreme még magasabb 

Noni koncentrátumot, valamint egyéb 

kiegészítő összetevőket tartalmaz, 

hogy még több löketet adjon a 

szervezetnek.

FOGYASZTÁSI  
JAVASLATOK
Fogyasszon naponta háromszor 1 ml-t 
(20 cseppet) az Egészséges Életmód 
részeként. Fogyasztás előtt jól rázza fel.
Azt javasoljuk, hogy a Sunrise és Sunset 
termékek előtt vegye be a Nitro terméket 
a tápanyagok optimális felszívódásának 
biztosítása és az energiaszint növelése 
érdekében.

A KYÄNI NITRO XTREME ÖSSZETEVŐI 

Glicerin (nedvesítőszer), tisztított víz, magnézium-
klorid-hexahidrát, fruktóz, Noni gyümölcslé 
sűrítmény (Morinda citrifolia), karamell (E 150d), 
savszabályozó citromsav, természetes menta 
aroma, cink-szulfát-monohidrát, elfedő ízanyag 
(eltérő mennyiségben: víz, édesgyökér kivonat), 
niacinamid, tiamin-mononitrát, mikrokapszulázott 
Q10 koenzim, króm-klorid hexahidrát.

TÁPANYAG INFORMÁCIÓK

2ml-ben** % NRV*

Tiamin (B1-vitamin) 1 mg 90,7 %

Niacin (B3-vitamin) 2,4 mg NE 15 %

Cink 2,3 mg 23 %

Króm 9,7 µg 24 %

Q10 koenzim 500 µg

Noni gyümölcslé 160 mg

*NRV: Tápanyag Referenciaértékek,  
1169/2011/EU rendelet

A KYÄNI NITRO FX ÖSSZETEVŐI

Víz, Noni gyümölcslé sűrítmény (Morinda 
citrifolia), fruktóz, természetes menta aroma, 
savszabályozó citromsav, tartósítószer kálium-
szorbát, tartósítószer kálium-benzoát.

TÁPANYAG INFORMÁCIÓK

3 ml-ben

Noni gyümölcslé 312 mg

FŐ ELŐNYEI

Cink 
Hozzájárul a normál szellemi 
működés fenntartásához

B1-vitamin (Tiamin) 
Hozzájárul a szív megfelelő 
működéséhez

B3-vitamin (Niacin) 
Hozzájárul a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez

Cink 
Hozzájárul a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez 
Hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez

Cink 
Hozzájárul a vér normál 
tesztoszteronszintjének 
fenntartásához

Cink 
Szerepet játszik a normál 
termékenység és szaporodás 
fenntartásában

Króm, Cink 
Részt vesznek a makrotápanyagok 
normál anyagcseréjében

ÖSSZETEVŐK*
 

 Tiamin/B1-vitamin
 Niacin/B3-vitamin
 Cink
 Króm
 Q10 koenzim/ Ubikinon

*A Kyäni Nitro Xtreme niacint tartalmaz, mely hozzájárul a fáradtság 
és a kifáradás csökkentéséhez és tiamint, mely részt vesz a normál 
energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.
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Szervezetünk megfelelő működésének fenntartása 
alapvető fontosságú feladat. A Kyäni Sunset vadon 
élő halakból, többek között vad lazacból származó 
Omega-3 zsírsavakkal és A-, illetve D-vitaminnal 
elegyített, hatékony tokotrienol forrás.

KYÄNI
SUNSET
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FOGYASZTÁSI  
JAVASLATOK 
Vegyen be 3 kapszulát az esti étkezés 
során.

ÖSSZETEVŐK
 Tokotrienol/Tokoferol
 Omega-3 zsírsavak/EPA & DHA
 D-vitamin
 A-vitamin/béta-karotin

A KYÄNI SUNSET ÖSSZETEVŐI

Halolaj (vadlazac vagy más, vadonélő hal), 
E-vitamin (pl. rizskorpa olajból származó 
tokotrienol-tokoferol ), halzselatin, glicerin 
(nedvesítőszer), víz, Dunaliella salina algából 
származó természetes karotinoid keverék, 
D-vitamin (kolekalciferol formájában). 

TÁPANYAG INFORMÁCIÓK

Napi adag  
=3 kapszula (2535mg) % NRV*

Omega 3 749 mg

ebből

EPA (eikozapentaénsav) 425 mg

DHA (dokozahexaénsav) 203 mg

A-vitamin 801 µg RE 100 %

D-vitamin 6 µg 120 %

E-vitamin (tokotrienol-tokoferol) 121 mg α-TE 1008 %

NRV: Tápanyag Referenciaértékek,  
1169/2011/EU rendelet

AZ AGY TESTÜNK 
LEGZSÍROSABB SZERVE

Agyunk 60 százalékban zsírt 

tartalmaz. Ezért fontos, hogy 

ún. “jó zsírokat” fogyasszunk. 

A csonthéjas gyümölcsök 

és a zsíros halak például 

különösen nagy mennyiségben 

tartalmaznak Omega-3 

zsírsavakat.

FŐ ELŐNYEI

Omega-3 (EPA & DHA) 
Hozzájárul a szív megfelelő 
működéséhez (a kedvező hatás 250 mg 
EPA és DHA napi bevitelével érhető el)

D-vitamin 
Hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez

A-vitamin 
Hozzájárul a bőr normál állapotának 
és a normál látás fenntartásához

A-, D-vitamin 
Hozzájárulnak a nyálkahártyák 
normál állapotának fenntartásához 
Szerepet játszanak a sejtek 
differenciálódásában

PRÓBÁLJA KI 7  
NAPOS KYÄNI   
CSOMAGUNKAT

Amely Kyäni Sunrise, Sunset  
és Nitro Xtreme mintákat  
tartalmaz.
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 HOZZÁJÁRUL AZ IZOMTÖMEG   
 NÖVEKEDÉSÉHEZ1

 TÁMOGATJA AZ EDZÉS UTÁNI   
 REGENERÁLÓDÁST2

 TÁMOGATJA A CSONTOK    
 ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT3

A szervezetünkben található leggyakoribb fehérje 
a kollagén. Amikor fiatalok vagyunk, szervezetünk 
könnyedén szintetizálja a kollagént az étkezéssel bevitt 
aminosavakból és fehérjékből. Ugyanakkor az életkor 
előrehaladtával párhuzamosan csökken szervezetünk 
kollagén-termelő képessége. Anyagcserénk lassul, 
bőrünkön megjelennek az öregedés első jelei és fizikai 
teljesítőképességünk hanyatlani kezd. 

Mivel a modern étrendek ritkán tartalmaznak 
természetes kollagénben gazdag forrásokat, 
táplálkozásunk egészséges kollagén fehérjével történő 
kiegészítése segít a jó közérzetünk megtartásában 
az öregedés során. A Kyäni HL5 és FIT20 fehérje 
termékei hidrolizált kollagént tartalmaznak a 
maximális felszívódás érdekében. Emellett a FIT20-ban 
található fűvel táplált szarvasmarhafélétől származó 
tejsavófehérje izolátum elősegíti az edzés közbeni 
fokozott teljesítményt, optimalizálja a regenerálódást és 
segít az izomépítésben. 

KYÄNI 
PROTEIN
TERMÉKEK

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
1 A fehérje hozzájárul az izomtömeg  
 növekedéséhez.
2  A magnézium hozzájárul a fáradtság és a 

kifáradás csökkentéséhez.
3  A magnézium részt vesz a normál  

csontozat fenntartásában.
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EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
A fehérje a test egyik kritikus építőeleme, 
és a könnyen emészthető fehérje az életkor 
előrehaladtával egyre fontosabbá válik a jó közérzet 
fenntartása szempontjából. Megtalálható a bőrben, a 
hajban és az ízületekben, és elősegíti az egészséges 
csontokat, valamint az egészséges izomnövekedést. 
A HL5 támogatja a szervezet fehérje szükségletét 
fűvel táplált szarvasmarhafélétől származó hidrolizált 
kollagénnel a könnyebb felszívódás érdekében.

KYÄNI
HL5
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FOGYASZTÁSI  
JAVASLATOK 
A maximális jótékony hatás elérése 
érdekében mindennap fogyasszon egy 
tasak HL5-öt - reggel, lefekvés előtt vagy 
az étkezések között. Fogyasztás előtt 
alaposan rázza fel!

KYÄNI HL5 CITRUS ÖSSZETEVŐK

Víz, Fűvel táplált szarvasmarhafélétől származó 
kollagén peptidek, Eritritol, Savszabályozó 
citromsav, Xantán gumi sűrítőanyag, Természetes 
aroma (Mexikói lime kivonat, Szicíliai citrom 
kivonat, Természetes keserűség elfedő), Natrium-
klorid, Frukto-oligoszacharid, Kálium-szorbát 
tartósítószer, Almaecet por, Steviol-glikozid 
édesítőszer.

KYÄNI HL5 PEACH ÖSSZETEVŐK

Víz, szarvasmarhafélétől származó kollagén 
peptidek, eritritol, savszabályozó citromsav, 
természetes őszibarack aroma, Xantán gumi 
sűrítőanyag, természetes keserűség elfedő, 
natrium-klorid, frukto-oligoszacharid, Kálium-
szorbát tartósítószer, almaecet por, steviol-
glikozid édesítőszer.

FŐ ELŐNYEI

Fehérje 
Hozzájárul az izomtömeg 
növekedéséhez 
Hozzájárul az izomtömeg 
fenntartásához

Fehérje 
Hozzájárul a normál csontozat 
fenntartásához

Eritrit 
A cukor helyett eritritet tartalmazó 
ételek/italok fogyasztása a 
fogyasztást követően kisebb 
mértékű vércukorszint-emelkedést 
okoz, mint a cukrot tartalmazó 
ételek/italok fogyasztása.

Steviol édesítőszer

Eritritol

Citromsav

Fűvel táplált szarvasmarhafélétől 
származó kollagén peptidek

Mexikói lime kivonat

Szicíliai citrom 
kivonat

Nátrium-klorid

Almaecet por

A fehérje a test egyik kritikus építőeleme, és a könnyen emészthető 
fehérje az életkor előrehaladtával egyre fontosabbá válik a jó közérzet 
fenntartása szempontjából. Megtalálható a bőrben, a hajban és az 
ízületekben, és elősegíti az egészséges csontokat, valamint az egészséges 
izomnövekedést. A HL5 támogatja a szervezet fehérje szükségletét fűvel 
táplált szarvasmarhafélétől származó hidrolizált kollagénnel a könnyebb 
felszívódás érdekében.

TÁPANYAG INFORMÁCIÓK
Adagonkénti mennyiség: 1 tasak (30 ml) 
Adagok száma: 30

Adagonkénti mennyiség 100 ml

Energia
109 kj

26 kcal
363 kj

87 kcal

Zsír 0 g 0 g

Szénhidrát összesen
- cukrok

1,4 g
0 g

4,7 g
0 g

Rost 0,15 g 0,5 g

Fehérje 5 g 16,7 g

Só 0,11 g 0,37 g

A HL5 CITRUS 
TERMÉKKEL  
MEGEGYEZŐ 
JÓTÉKONY 
HATÁSOK,    
DE MÁS ÍZ:

HL5 PEACH
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TELJESÍTMÉNY FEHÉRJE
Mivel a fehérje szervezetünk egyik legfontosabb 
építőköve, a por alapú fehérjék elősegítik a 
(zsírmentes) izomtömeg felépítését (izom 
anyagcsere). Az edzési inger alkalmazkodási 
folyamatokat generál az izomzatban, és ezáltal növeli 
az izomrostok hipertrófiáját. A táplálkozásunkból 
származó vagy a fehérje italokkal bevitt fehérje 
molekulák alapvető fontosságúak ebben a 
folyamatban. Ennek az alapvető fontosságú 
építőkőnek a gyors elérhetősége szintén lerövidítheti 
az edzés utáni regenerálódást.

Szervezetünk állandó stressznek van kitéve a 
testedzés és a mindennapi élet szigora miatt. A 
FIT20 10 gramm hidrolizált kollagént és 10 gramm 
fűvel táplált szarvasmarhafélétől származó fehérje 
izolátumot visz a szervezetbe—magnéziummal 
dúsítva—, mely segít optimalizálni az izmok 
regenerálódását és növekedését a testmozgás és a 
mindennapi élet igényei szerint.

KYÄNI
FIT20

A termék az aktív életmód és a kiegyensúlyozott 
étrend kiegészítésére szolgál.
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FOGYASZTÁSI JAVASLATOK
Adjon 1 adagolókanálnyi (30g) FIT20 terméket 250-350 ml vízhez, a kedvenc 
italához vagy edzés utáni kedvenc turmixához, reggeli során vagy bármelyik 
napszakban a napi fehérjebevitel növelése érdekében. (A termék az aktív életmód és a 
kiegyensúlyozott étrend kiegészítésére szolgál.)

Javaslat: A vanília ízesítésű FIT20 tökéletesen üdévé teszi italát vagy gyümölcsturmixát. 
Csak élvezze étrendje kiegészítéseként, a nap bármelyik szakaszában.

A KYÄNI FIT20 ÖSSZETEVŐI

Fűvel táplált szarvasmarhafélétől származó 
tejsavófehérje izolátum (Tej), Fűvel táplált 
szarvasmarhafélétől származó kollagén peptidek, 
Természetes vanília aroma, Por alapú MCT olaj 
(Tej), Magnézium-citrát, Napraforgó lecitin, 
Steviol-glikozid édesítőszer.

Természetes vanília aroma

Por alapú MCT olaj (Tej)

Napraforgó 
lecitin

Fűvel táplált szarvasmarhafélétől 
származó kollagén peptidek

Steviol-glikozid 
édesítőszer

TÁPANYAG INFORMÁCIÓK
Adagonkénti mennyiség: 30g (1 adagolókanál)
Adagok száma tasakonként: 14

Adagonkénti mennyiség 100 g-ra

Energia
484 kj

116 kcal
1577 kj

377 kcal

Zsír összesen 1,7 g 5,4 g

- telített zsírsavak 1,2 g 3,9 g

Szénhidrát összesen 3,6 g 11,9 g

- cukrok 0,3 g 0,8 g

Rost 0,9 g 2,8 g

Fehérje 20 g 65,2 g

Só 0,2 g 0,5 g

Magnézium 0,1 g 0,33 g

*A táplálkozási referenciaérték 27%-a,  
1169/2011/EU rendelet

A fűvel táplált szarvasmarhafélétől 
származó fehérje izolátumot és hidrolizált 
kollagént tartalmazó FIT20 egyedülálló 
fehérje és magnézium kombinációt visz 
a szervezetbe a teljesítmény növelése, az 
edzés és a regenerálódás támogatása, 
valamint az egészséges izomzat növelése 
érdekében.*
* A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez.

TOVÁBBI 
ÖSSZETEVŐK

 Magnézium-citrát

FŐ ELŐNYEI

Magnézium 
Hozzájárul a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez 
Hozzájárul a normál pszichológiai 
funkció fenntartásához

Fehérje 
Hozzájárul az izomtömeg 
növekedéséhez 
Hozzájárul az izomtömeg 
fenntartásához 
Hozzájárul a normál csontozat 
fenntartásához

Fehérje, Magnézium 
Hozzájárulnak a normál csontozat 
fenntartásához

Magnézium 
Szerepet játszik a normál 
fehérjeszintézisben 
Hozzájárul az idegrendszer 
megfelelő működéséhez 
Szerepet játszik a sejtosztódásban

Magnézium 
Részt vesz a normál 
energiatermelő anyagcsere-
folyamatokban

Magnézium 
Hozzájárul az elektrolit-egyensúly 
fenntartásához

Magnézium 
Hozzájárul a normál fogazat 
fenntartásához

AMINOSAVAK TÁBLÁZATA
Adagonkénti mennyiség 1 adagolókanál (30 g)

napi adag (30ml) % NRV*

Alanine 1,62 g

Arginin 1,12 g

Aszparaginsav 2,03 g

Cisztein <0,0007 g

Cisztin 0,32 g

Glutaminsav 3,27 g

Glicin 3,02 g

Hisztidin 0,29 g

Hidroxiprolin 1,32 g

Izoleucin 0,96 g

Leucin 1,61 g

Lizin 1,67 g

Ornitin <0,0057 g

Metionin 0,28 g

Fenilalanin 0,58 g

Proline 2,30 g

Serine 0,92 g

Treonin 1,06 g

Triptofán 0,26 g

Tirozin 0,41 g

Valine 0,94 g

*NRV: Tápanyag Referenciaértékek,  
1169/2011/EU rendelet
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Ha az egészséges snacket keresi, már meg is találta! 
A Nucleus szelet természetes fehérjét, vitaminokat és 
ásványi anyagokat tartalmaz - fogyasztható reggelire, 
edzés után vagy napközben egyaránt. A ropogós 
mogyoródarabok és az áfonya keveréke egyszerűen 
ellenállhatatlan. És ami a legjobb benne: ez a 
protein- és energiaszelet mesterséges aromáktól, 
édesítőszerektől és adalékanyagoktól mentes. 
100%-ig vegán és gluténmentes. A Nucleus protein- 
és energiaszelet egy természetes, növényi alapú 
fehérjeforrás, és garantáltan laktózmentes. Az értékes 
és tápláló növényi alapú összetevők támogatják Önt 
az edzések és más aktív kalandok során is. 

 A gyors és hosszan tartó energiáért

 Fogyasztható sporttevékenység előtt,  
 alatt és után is

 Remek nassolnivaló nap közben

 Harapható energia

 Könnyen emészthető, mivel nem   
 tartalmaz mesterséges aromát,   
 színezéket és tartósítószert

KYÄNI
NUCLEUS 
PROTEIN & 
ENERGY BAR
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A KYÄNI NUCLEUS ÖSSZEVETŐI

Pirított földimogyoró (26%), rizsszirup, 
datolyapaszta, napraforgómagok, rizsfehérje, 
kókuszolaj, borsófehérje, természetes aroma, 
szárított fekete áfonya por

Rizsszirup

Datolyapaszta

Kókuszolaj

Borsófehérje

Szárított   
Áfonya Por

Pirított Földimogyoró

Napraforgómagok

Rizsfehérje

A NUCLEUS FÖLDIMOGYORÓ & ÁFONYA 
FEHÉRJE- ÉS ENERGIASZELET:

 Vegán

 Gluténmentes

 Tejtermékmentes

ÍZLETES A TERMÉSZET ÁLTAL!

 Mesterséges ízfokozótól mentes

 Adalékanyag-mentes

 Tartósítószer-mentes

Foszfor 
Hozzájárul a normál fogazat 
fenntartásához

TÁPANYAG INFORMÁCIÓK
Adagonkénti mennyiség: 1 szelet (50g)
Adagok száma: 12

Adagonkénti mennyiség 100 g-ra % NRV*

Energia
976 kj

244 kcal
1951 kj

488 kcal

Zsír 14,1 g 28,2 g 20%

amelyből telített zsírsavak 3,4 g 6,8 g 17%

Szénhidrát 16,5 g 32,9 g 6%

amelyből cukrok 12,5 g 25,0 g 14%

Rost 2,5 g 5 g **

Fehérje 10 g 20 g 20%

Só 0,03 g 0,06 g 0,5%

Vitaminok & Ásványi 
anyagok

Kalcium 22,5 mg 45 mg 3%

Vas 1,5 mg 3 mg 11%

Magnézium 58 mg 116 mg 15%

Mangán 0,6 mg 1,2 mg 29%

Molibdén 0,6 mg 1,2 mg 120%

Foszfor 145 mg 290 mg 21%

Kálium 220,5 mg 441 mg 11%

Nátrium 29,9 mg 59,7 mg **

Cink 1,2 mg 2,4 mg 12%

Biotin 4 µg 8 µg 8%

Folsav 25 µg 50 µg 12,5%

B3-vitamin 0,7 mg 1,3 mg 4%

B1-vitamin 0,1 mg 0,2 mg 10%

E-vitamin 
(DL a-tokoferol-acetát formájában)

3,7 mg 7,3 mg 31%

*NRV: Tápanyag Referenciaértékek,  
1169/2021/EU rendelet
** Nem elérhető

FŐ ELŐNYEI

Fehérje 
Hozzájárul az izomtömeg 
növekedéséhez 
Hozzájárul az izomtömeg 
fenntartásához

Fehérje, Mangán, Foszfor 
Hozzájárulnak a normál csontozat 
fenntartásához

Magnézium, Mangán, Foszfor 
Részt vesznek a normál 
energiatermelő anyagcsere-
folyamatokban

Magnézium
Szerepet játszik a normál 
fehérjeszintézisben
Molibdén 
Hozzájárul a kéntartalmú 
aminosavak normál 
anyagcseréjéhez

Magnézium 
Hozzájárul a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez 
Hozzájárul az idegrendszer 
megfelelő működéséhez 
Hozzájárul a normál pszichológiai 
funkció fenntartásához

Magnézium 
Hozzájárul az elektrolit-egyensúly 
fenntartásához

Magnézium 
Szerepet játszik a sejtosztódásban

Mangán, E-vitamin 
Hozzájárulnak a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez

Foszfor 
Hozzájárul a sejtmembránok 
megfelelő működéséhez

Mangán 
Hozzájárul a normál kötőszövet-
képződéshez
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TERMÉSZETES ALAPÚ 
ÉTKEZÉSHELYETTESÍTŐ 
- VITAMINOK, ÁSVÁNYI 
ANYAGOK, FEHÉRJE
Mindent megteszünk az egészséges táplálkozás 
érdekében, hogy a testünk a lehető legjobban működjön. 
Az egészségtelen ételeket lecseréljük egészséges 
harapnivalókra, megtervezzük étrendünket, hogy ne essünk 
kísértésbe egy étterem láttán, és minden napot turmixszal 
indítunk. De aztán az életünk megint túl elfoglalttá válik, 
és megesik, hogy a csábító csemegék újra megjelennek 
az éléskamránkban, és úgy tűnik, tíz percünk sincs, hogy 
elkészítsük azt a reggeli turmixot. Előfordult ez már 
mindannyiunkkal. 

Az egészséges táplálkozás és a kényelem nem mindig 
jár kéz a kézben. De csak mostanáig! A Kyäni ugyanis 
megalkotta a Kyäni Core 140+ terméket, ami egy tápláló 
étkezéshelyettesítő turmix tele tápanyagokkal, és ráadásul 
mindössze 60 másodperc alatt elkészíthető. Teljes értékű 
étkezésnek felel meg, ezért nincs szükség más ételek 
hozzáadására. Egyszerűen keverje össze vízzel, és folytassa 
a napját azzal a tudattal, hogy minden korty az egészségét 
szolgálja.

A Kyäni Core 140+ étkezéshelyettesítő turmix fehérjéket, 
rostokat és nélkülözhetetlen vitaminokat egyesít egyetlen 
étkezésben. 21,6 gramm fűvel táplált szarvasmarhafélétől 
származó fehérjét tartalmaz a sovány izmok támogatása 
érdekében, organikus eredetű zöld növényeket a 
táplálkozása kiegészítéséhez és 2,5 gramm szerves rostot. 
Ezenkívül emésztőenzimeket és probiotikumokat is 
tartalmaz, így valóban élvezheti az egészséges összetevők 
előnyeit. Mindez összesen 243,6 kalória és 2,2 gramm cukor 
tartalommal - éppen annyi, hogy mesterséges édesítők 
nélkül biztosítsa szervezete számára a szükséges energiát. 
Nem kell, hogy az egészséges táplálkozás bonyolult 
legyen. Próbálja ki a legkényelmesebb természetes 
étkezéshelyettesítőt, amely a Kyäni Core 140+.

KYÄNI
CORE 140+

#HEALTHYCONVENIENTNUTRITION
#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#MEALREPLACEMENT
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Vörös céklalé 
koncentrátum (Beta 
Vulgaris)

Acerola bogyók

Spirulina (Arthrospia platensis)

Szárított alma

Árpafű

Búzafű

Szójalecitin por

Zab

Sűrített Chlorella 
folyadék

Tealevelek

Bortermő szőlő (Vitis 
Vinifera L.) magok

Vadmurok  
gyökér por

Paradicsom

Kínai csüdfű 
gyökér

Brokkoli rózsák 
 és szárak

Gránátalma

Eleutherococcus  
szárított gyökerek

Szárított fekete bodza 
gyümölcs por

Pirított tökmag fehérje

Kakaópor

Organikus lenmag 
por

Fekete áfonya  
gyümölcse

Ginkgo Biloba levél

Takarmánylucerna 
levél

Szójabab 
pehely

FŐ ELŐNYEI

A-, B2- (Riboflavin), B3- (Niacin), B7-
vitamin (Biotin) 
Hozzájárulnak a nyálkahártyák 
normál állapotának és a bőr normál 
állapotának fenntartásához
C-vitamin 
Hozzájárul a normál 
kollagénképződéshez és ezen keresztül 
az erek, a csontozat, a porcok, a fogíny, 
a bőr és a fogak normál állapotának 
fenntartásához.
Réz 
Hozzájárul a haj és a bőr normál 
pigmentációjához
Réz, Szelén, B7-vitamin (Biotin), Cink 
Hozzájárulnak a haj normál állapotának 
fenntartásához

A-, B2-vitamin (Riboflavin), Cink 
Hozzájárulnak a normál látás 
fenntartásához

A-, D-, C-, B6-, B9- (Folát), B12-
vitamin, Vas, Cink, Réz, Szelén 
Hozzájárulnak az immunrendszer 
normál működéséhez
C-, B1- (Tiamin), B2- (Riboflavin), B3- 
(Niacin), B5- (Pantoténsav), B6-, B7- 
(Biotin), B12-vitamin, Kalcium 
Részt vesznek a normál energiatermelő 
anyagcsere-folyamatokban
B6-vitamin 
Hozzájárul a hormonális aktivitás 
szabályozásához
C-vitamin 
Hozzájárul az E-vitamin redukált 
formájának regenerálásához 
Hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez intenzív testmozgás 
alatt vagy azt követően

B6-, B9- (Folát), B12-vitamin 
Hozzájárulnak a normál homocisztein-
anyagcseréhez
B7-vitamin (Biotin), Cink 
Részt vesznek a makrotápanyagok 
normál anyagcseréjében

Cink 
Hozzájárul a normál DNS-szintézishez

D-vitamin, Kalcium, Magnézium 
Részt vesznek a normál csontozat és a 
normál fogazat fenntartásában

Spenót

Barna rizsliszt

B6-vitamin 
Részt vesz a normál cisztein-
anyagcserében és a normál fehérje- és 
glikogén-anyagcserében
Cink 
Részt vesz a normál sav-bázis 
egyensúly fenntartásában és a normál 
szénhidrát-anyagcserében

B6-, B12-vitamin, Vas 
Hozzájárulnak a normál vörösvérsejt-
képződéshez
D-vitamin 
Hozzájárul a kalcium és a 
foszfor normál felszívódásához/
hasznosulásához és a vér normál 
kalciumszintjének fenntartásához
K-vitamin, Kalcium 
Részt vesznek a normál véralvadásban

D-vitamin, Kalcium, Magnézium 
Hozzájárulnak a normál 
izomműködéshez

Cink 
Szerepet játszik a normál 
termékenység és szaporodás 
fenntartásában 
Hozzájárul a vér normál 
tesztoszteronszintjének fenntartásához

Magnézium, Cink 
Szerepet játszanak a normál 
fehérjeszintézisben

Vas, Cink, Jód 
Hozzájárulnak a normál szellemi 
működés fenntartásához
C-, B2- (Riboflavin), B3- (Niacin), 
B5- (Pantoténsav), B6-, B9- (Folát), 
B12-vitamin, Magnézium, Vas 
Hozzájárulnak a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez
C-, B1- (Tiamin), B3- (Niacin), B6-, 
B7- (Biotin), B9- (Folát), B12-vitamin, 
Magnézium 
Hozzájárulnak a normál pszichológiai 
funkció fenntartásához és az 
idegrendszer megfelelő működéséhez

Szelén, Cink 
Hozzájárulnak a köröm normál 
állapotának fenntartásához

OLDAL 33 / 42 OLDAL 34 / 42



FOGYASZTÁSI  
JAVASLATOK
Adjon 2 púpos adagolókanálnyi (60 g) 
port 300ml hideg vízhez vagy kedvelt 
tejkészítményéhez. Rázza vagy turmixolja 
össze alaposan.

KYÄNI CORE 140+ ÖSSZETEVŐK

Ultrawhey WPI 90, Tejfehérje koncentrátum 
85%, Kókuszkrém, Inulin, Szerves kókuszcukor, 
Zöld keverék, Tejkrém, Vitaminok & Ásványi sók 
keveréke, Kókuszpor, Barna rizsliszt, Természetes 
csokoládé brownie aroma, Organikus lenmag por, 
Pirított tökmag fehérje, Kolin bitartarát, Rózsaszín 
Himalája só, Emésztőenzim-keverék, Stevia, 
Laktospóra

TOVÁBBI 
ÖSSZEVETŐK

 A-vitamin
 B1-vitamin
 B2-vitamin
 B3-vitamin
 B5-vitamin 
 B6-vitamin 
 B7-vitamin 
 B12-vitamin 
 C-vitamin
 D2-vitamin
 E-vitamin
 K1-vitamin
 Kalcium
 Réz
 Jód
 Vas
 Mangán
 Magnézium
 Kálium
 Szelén
 Nátrium
 Cink

TÁPANYAG INFORMÁCIÓK
Adagonkénti mennyiség: 60g (2 adagolókanálnyi)
Adagok száma tasakonként: 14

Adagonkénti mennyiség 100 g-ra

Energia
1019,3 kj

243,6 kcal
1682 kj

402 kcal

Fehérje 21,6 g 35,7 g

Zsír 8,1 g 13,4 g

Szénhidrátok 21,4 g 35,3 g

ebből cukor 2,2 g 3,7 g

Rostok 2,5 g 4,1 g

Só 530,9 mg 876 mg

VITAMIN & ÁSVÁNYI ANYAGOK KEVERÉKE**
3550 mg-os keverék adag

Tápanyag
Minimum Tápanyag 

mennyiség % NRV*

A-vitamin 240 µg RE 30 %

D2-vitamin 1,5 µg 30 %

E-vitamin 3,6 mg α-TE 30 %

K1-vitamin 22,5 µg 30 %

C-vitamin 24 mg 30 %

B1-vitamin 0,33 mg 30 %

B2-vitamin 0,42 mg 30 %

B3-vitamin 4,8 mg 30 %

B6-vitamin 0,42 mg 30 %

B9-vitamin 60 µg 30 %

B12-vitamin 0,75 µg 30 %

H-vitamin 1,5 µg 30 %

B5-vitamin 1,8 mg 30 %

Kalcium 240 mg 30 %

Foszfor 210 mg 30 %

Magnézium 112,5 mg 30 %

Vas 4,2 mg 30 %

Cink 3 mg 30 %

Réz 0,3 mg 30 %

Mangán 0,6 mg 30 %

Szelén 16,5 µg 30 %

Jód 45 µg 30 %

Nátrium 172,5 mg **

Kálium 500 mg 25 %

*NRV= Tápanyag Referenciaértékek
** NRV nem áll rendelkezésre

Ellentétben a fehérje turmixokkal, az 
étkezéshelyettesítő turmixok célja egy teljes 
étkezés tápanyagtartalmának biztosítása. A 
legtöbb étkezéshelyettesítő turmix 200–400 
kalóriát és megfelelő mennyiségű fehérjét, 
rostot, valamint nélkülözhetetlen vitaminokat 
és ásványi anyagokat tartalmaz. Ezért a 
Kyäni Core 140+ turmixok kényelmes módját 
kínálják annak, hogy a napi tevékenységeink 
közben egészséges, alacsony kalóriatartalmú 
táplálékhoz jussunk. Az étkezéshelyettesítő 
turmixokat könnyen magával viheti bárhova, 
kényelmesek, és segíthetnek ellenállni a 
kísértésnek, hogy egészségtelen feldolgozott 
ételeket fogyasszon.

Ha feszült, vagy siet, sokkal könnyebb 
engedni a feldolgozott készételek vagy 
a gyorsételek kísértésének. Sajnos a 
szokványos készételek nagyon károsan 
hatnak a testsúlyunkra. Legtöbbjük tele 
van cukorral, finomított szénhidrátokkal 
és mesterséges összetevőkkel, miközben 

A csökkentett energiatartalmú étrend napi egy étkezésének étkezés- 
helyettesítő élelmiszerrel való helyettesítése hozzájárul az elért 
testtömeg megtartásához a testtömegcsökkentést követően (Testtömeg 
karbantartása testtömeg csökkenést követően). A csökkentett 
energiatartalmú étrend napi két étkezésének étkezéshelyettesítő 
élelmiszerrel való helyettesítése hozzájárul a testtömeg csökkentéséhez 
(Testtömeg csökkentése). 

Turbózza fel a Core 140+ 
előnyeit a Kyäni Nitro 
termékek kombinálásával, 
így támogatva teste 
tápanyagfelszívódását.

hiányoznak belőlük a hasznos tápanyagok. 
Emellett a magas cukor-, só- és zsírtartalmú 
feldolgozott élelmiszerek aktiválják az agy 
örömközpontjait, ami túlevéshez vezethet. 
Ezzel szemben az egészséges, teljes 
alapanyagokból készült ételek a legjobbak, 
de nem mindig praktikusak zsúfolt napirend 
mellett. Az étkezést helyettesítő turmixokat 
menet közben is könnyű elfogyasztani, 
és a gyorsételek jóval egészségesebb 
alternatíváját jelentik. Az étkezéshelyettesítő 
turmixokat úgy alkották meg, hogy 
biztosítsák az összes olyan tápanyagot, 
amelyet egy teljes étkezés során el kellene 
fogyasztanunk.

MIÉRT VÁLASSZUK AZ      
ÉTKEZÉSHELYETTESÍTŐ TURMIXOKAT? 
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Agyunk meglehetősen fontos szerv. Testünk ellenőrző 
központjaként felel szívverésünkért, légzésünkért, valamint 
a mozgás, érzékelés és gondolkodás képességéért. Ezért 
érdemes megőrizni agyunk hibátlan működőképességét. 
Az elfogyasztott étel hatással van az agy egészségének 
megőrzésére, és javíthatja bizonyos mentális feladatok 
elvégzését, például a memóriát és a koncentrációt.

Sokan közülünk dolgoznak keményen, de nem okosan. 
Vannak céljaink és álmaink, amelyeket szeretnénk 
megvalósítani, és addig feszegetjük a húrt, amíg kockára 
nem tesszük az egészségünket. Egészségtelen szokásokat 
veszünk fel, hogy tartani tudjuk a lépést, például rossz 
ételeket választunk vagy feláldozzuk az alvást.

Az energiaitalok többsége csak az energiára összpontosít. 
Legyünk őszinték—a koffein csak ennyire képes. 
Hiányoznak a tápanyagok, amelyek fokozhatják az 
összpontosítást, az éberséget és a koncentrációt, ehelyett 
tele vannak cukorral és mesterséges összetevőkkel.  A 
Kyäni ON egy intelligens energialöket, mely elegyíti 
a természetes eredetű guarana koffein energiáját a 
fenntartható energia* érdekében további összetevők egy 
sajátos keverékével, amelyek célja az összpontosítás, a 
figyelem és az ébrenlét támogatása.**

KYÄNI
ON
KOGNITÍV
TÁPLÁLKOZÁS

*Emberek általi fogyasztás esetén a koffein ösztönzi a központi idegrendszert, és mérsékelt 
adagokban fogyasztva növeli az éberséget, illetve csökkenti az álmosságot. (http://www.
efsa.europa.eu/en/topics/topic/caffeine)
**A Kyäni ON B1- (tiamin), B2- (riboflavin), B3- (niacin), B6- és B12-vitaminokat tartalmaz. 
Ezek a vitaminok hozzájárulnak az idegrendszer normál működéséhez, a normál 
pszichológiai funkció fenntartásához (kivéve a B2-vitamint) és a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez (kivéve a B1-vitamint).

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#TURNONYOURBRAIN
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FOGYASZTÁSI  
JAVASLATOK 
Jól rázza fel. A maximális jótékony hatás 
érdekében egy teljes tasak tartalmát (60ml) 
fogyassza el. Maximális napi adag 3 tasak, a 
koffeinszinttől függően. Hatásai egyénenként 
változhatnak, de általában 4-6 órán át tartanak. 
Tehát ennek megfelelően kell megtervezni az 
alvási időt.

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek, terhes vagy 
szoptató nők és a koffeinre érzékeny emberek 
a terméket nem fogyaszthatják. Ha gyógyszert 
szed vagy valamilyen betegségben szenved, a 
használat előtt konzultáljon orvosával.

TOVÁBBI ÖSSZEVETŐK
 Tiamin HCl
 Riboflavin
 Nikotinamid
 Piridoxin
 Metil-kobalamin

A KYÄNI ON ÖSSZETEVŐI

Tisztított víz, Nádlé szirup, Eritritol, Citromsav, 
Guarana mag kivonat, Inozitol, Zöld tea kivonat 
(L-Teanin), Nátrium-klorid, Taurin, B3-vitamin 
(Nikotinamid), Citikolin, Természetes málna 
aroma, Xantán gumi, Citrullin, Galangagyökér, 
Természetes elfedő ízanyag, Ashwagandha gyökér 
kivonat, Kálium-szorbát, Természetes grapefruit 
aroma, Sztevia, Pirrokinolin-kinon, Alaszkai 
vad áfonya, Kecskefű, B6-vitamin (Piridoxin), 
B2-vitamin (Riboflavin), B1-vitamin (Tiamin HCl), 
B12-vitamin (Metil-kobalamin)

TÁPANYAG INFORMÁCIÓK
Csomagolás: 1 tasak (62g)
Tasakok száma: 7

Adagonkénti mennyiség 100g-ra

Energia
88 kj

21 kcal
142 kj

34,5 kcal

Zsír Trace < 0,1 g

Szénhidrátok
ebből cukor

5,82 g
2 g

9,38 g
3,22 g

Fehérje <0,5 g <1g

Só 0,29 g 0,467 g

Koffein 100 mg 161,3 mg

Vitaminok

B1-vitamin 0,68 mg 1,1 mg

B2-vitamin 0,87 mg 1,4 mg

B3-vitamin 9,92 mg 16 mg

B6-vitamin 0,87 mg 1,4 mg

B12-vitamin 1,55 µg 2,5 µg

FŐ ELŐNYEI

B1- (Tiamin), B2- (Riboflavin), 
B3- (Niacin), B6-, B12-vitamin 
Hozzájárulnak az idegrendszer 
normál működéséhez
B2- (Riboflavin), B3- (Niacin), 
B6-, B12-vitamin 
Hozzájárulnak a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez

B1- (Tiamin), B3- (Niacin), B6-, 
B12-vitamin 
Hozzájárulnak a normál 
pszichológiai funkció 
fenntartásához

Klorid 
A gyomorban termelődő sósav 
révén hozzájárul a normál 
emésztéshez
B6-, B12-vitamin, Kolin 
Részt vesznek a normál 
homocisztein-anyagcserében
B6-vitamin 
Részt vesz a normál cisztein-
anyagcserében és a normál 
fehérje- és glikogén-
anyagcserében

B1-vitamin (Tiamin) 
Hozzájárul a szív megfelelő 
működéséhez

B2-vitamin (Riboflavin) 
Hozzájárul a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez

B6-, B12-vitamin 
Hozzájárulnak a normál 
vörösvérsejt-képződéshez

B2- (Riboflavin), B3-vitamin 
(Niacin) 
Hozzájárulnak a bőr normál 
állapotának megőrzéséhez

B2-vitamin (Riboflavin) 
Hozzájárul a normál látás 
fenntartásához

Galangagyökér

Zöld tea kivonat

Alaszkai vad áfonya 
kivonat

Guarana mag kivonat

Kecskefű

Ashwagandha 
gyökér kivonat

Nádlé szirup

Sztevia

 Inozitol
 Citikolin
 L-Citrullin
 Taurin
 Pirrokinolin-kinon
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Olyan világban élünk, ahol a kemény munkát és a mindennapos 
taposómalmot csodálják, sőt dicsérik. Lehet Ön egy anya, aki 
az úszótanfolyammal zsonglőrködik és azon van, hogy meleg 
vacsorát varázsoljon az asztalra, lehet egy fiatal vállalkozó, aki 
minden ébren töltött percét induló vállalkozásába öli, vagy egy 
befolyásos üzleti vezető, aki állandóan úton van; mind ebben a 
taposómalomban vagyunk. Látjuk és érezzük Önt. A mindennapos 
állandó sürgetés miatt néha fáradtnak, kimerültnek és üresnek 
érezheti magát. 

A Kyäni-nál nagyra értékeljük a kemény munkát, de jobban 
érdekel minket az intelligens munkavégzés - hogy a nap folyamán 
mindazt el tudja végezni, amit szerete anélkül, hogy feláldozná az 
egészségét. 

Mindössze 2 gramm cukorral és 21 kalóriával jó közérzetet 
biztosíthat önmagának, ha ezt az intelligens energialöketet 
elfogyasztja a nap indításakor, a fontos feladatok végrehajtásához 
vagy a délutáni hullámvölgy idején.

TURN 

YOUR BRAIN
AZ AGY TESTÜNK LEGZSÍROSABB SZERVE
Agyunk 60 százalékban zsírt tartalmaz. Ezért 
fontos, hogy ún. “jó zsírokat” fogyasszunk. 
A csonthéjas gyümölcsök és a zsíros halak 
például különösen nagy mennyiségben 
tartalmaznak Omega-3 zsírsavakat.

AGYUNK EGY ENERGIAFALÓ SZERV
A testhez viszonyítva az agy viszonylag 
kicsi. Bár a teljes testtömeg mindössze két 
százalékát teszi ki, a test által a nap folyamán 
felhasznált összes energia 20 százalékát 
fogyasztja el. Az agynak folyamatos oxigén- 
és glükózellátásra van szüksége.

AZ AGY MÉRETE ÉS AZ INTELLIGENCIA 
KÖZÖTT NINCS ÖSSZEFÜGGÉS
A férfiak agya nagyobb, mint a nőké. 
Átlagosan 100 grammal nehezebb. A 
súlykülönbség azonban nincs hatással az 
intelligenciára.

AZ AGY 
KÜLÖNBÖZŐ 
RÉSZEKBŐL ÁLL
NAGYAGY
Itt található a látás és a beszéd központja, és 
a gondolkodás is a nagyagy egyik alapvető 
funkciója.

KISAGY
A kisagy elsősorban a test 
mozgáskoordinációjáért felelős.

KÖZTIAGY
A köztiagy kapcsolódik az agytörzshöz. Itt 
található a talamusz. A talamusz megszűri az 
érzéki benyomásokat és továbbítja azokat 
a tudatba. A hipotalamusz is itt található. 
Irányítja az alvás-ébrenlét ritmust, az 
éhséget és a szomjúságot, de a nemi vágyat 
is, valamint feldolgozza a fájdalom- és 
hőérzetet.

AGYTÖRZS
Az olyan reflexeket, mint az ásítás, a légzés 
és a szívverés, az agytörzs szabályozza.

Nézze meg a SUNSET 
termékünket, amely 
az Omega-3 zsírsavak 
nélkülözhetetlen 
forrása, egyéb hatékony 
tápanyagokkal kombinálva.
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Kyäni Hungary Kft. 
1134 Budapest,  

Váci út 49.

KYÄNI,® KYÄNI SUNRISE,® KYÄNI SUNSET,® KYÄNI NITRO XTREME,™ KYÄNI NITRO FX,® KYÄNI HL5,™ KYÄNI FIT20,™ KYÄNI EXPERIENCE MORE,® és a HEALTHY LIVING MOVEMENT™ 
a Kyäni, Inc. kereskedelmi és bejegyzett márkanevei. A ® és ™ márkajelzéseket nem tüntettük fel ebben a kiadványban az olvasás megkönnyítése érdekében. Minden jog 
fenntartva. 
A Kyäni Üzleti Partnereknek a jelen kiadványban kifejezetten vagy hallgatólagosan említett jövedelem szintjei nem értelmezhetők az Üzleti Partnerek által kapott tipikus 
jövedelemként, és nem is értelmezhetők az új Üzleti Partner jövedelmének garanciájaként. A Kyäni-val elért sikerhez elkötelezettségre, szorgalomra, kitartásra és vezetői 
képességekre van szükség, és a siker attól is függ, hogy az Üzleti Partner ténylegesen hogyan aknázza ki ezeket a képességeket. 
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) nem értékelte az ebben a kiadványban felsorolt és említett előnyöket.A Kyäni termékek nem tekinthetők és soha nem javasolhatók 
vagy értelmezhetők bármilyen betegség, rendellenesség vagy egészségi állapot, legyen az fizikai vagy szellemi, gyógyszereként vagy orvosi kezeléseként. A Kyäni termékeknek 
nem célja bármilyen betegség vagy egészségi állapot diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy megelőzése. 
© Kyäni Termék Booklet. Minden jog fenntartva. Az anyag előzetes írásbeli engedély nélkül semmilyen formában, sem részben sem egészben nem sokszorosítható. Nyomtatva 
Európában.

Kövessen minket:

Kyäni Europe
Kyäni Baltics
Kyäni Balkan
Kyäni Deutschland

Kyäni France
Kyäni Hungary
Kyäni Italia
Kyäni Poland 

Kyäni Scandinavia
Kyäni Slovakia & Czech Republik
Kyäni Türkey
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