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KYÄNI ÄR BERÄTTELSEN OM 
VÅRA PRODUKTER
Redan från början insåg Kyänis grundare den 
näringsmässiga potentialen i det Vilda Alaska Blåbäret 
och kombinerade det med 20 andra livsmedel för 
att skapa Kyäni Sunrise, en utsökt blandning av juice 
som förser kroppen med 10 vitaminer och mineraler. 
Som komplement till Kyäni Sunrise finns Kyäni Sunset, 
formulerad med tokotrienoler tillsammans med 
Omega-3 fettsyror från fisk, inklusive Vild Alaska lax. Den 
förenande faktorn som fullbordar Triangle of Wellness 
är Kyäni Nitro, vilken hjälper kroppen att absorbera 
näringsämnena i Sunrise och Sunset. * Triangle of 
Wellness gör Kyänis proteinnäringsämnen sällskap 
som det ideala sättet att få ut det mesta av din kost och 
säkerställa att vi tar de näringsämnen vi behöver för att 
bibehålla vår Healthy Living livsstil. 

KYÄNI 
TRIANGLE
OF WELLNESS

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE

SUNRISE & NITRO 
PÅ MORGONEN

NITRO
PÅ LUNCHEN

SUNSET & NITRO 
PÅ KVÄLLEN

*Kyäni Nitro Xtreme innehåller tiamin och niacin som bidrar till en normal, energigivande 
metabolism och niacin som bidrar till att minska trötthet och utmattning. 

SIDA 3 AV 42 SIDA 4 AV 42



Vilda Alaska-blåbär innehåller kraftfulla 
antocyaninpigment som skyddar mot skador 
orsakade av en tuff omgivning. Tack vare över 
20 ytterligare ingredienser kan vi nu njuta av 
resultatet i form av Kyäni Sunrise, med vattenlösliga 
näringsämnen och antioxidanter.

KYÄNI
SUNRISE

HUVUDFÖRDELAR
Vitamin B5 (Pantotensyra) 
Bidrar till normal mental prestationsförmåga

Vitamin B1 (Tiamin) 
Bidrar till normal hjärtfunktion

Vitamin B1 (Tiamin), B2 (Riboflavin), B3 
(Niacin), B5 (Pantotensyra), B6, B7 (Biotin), 
B12 
Bidrar till normal energiomsättning 
Bidrar till nervsystemets normala funktion

Vitamin B6, B9 (Folat), B12, C 
Bidrar till immunsystemets normala funktion

Vitamin B2 (Riboflavin), C 
Bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

Vitamin C 
Bidrar till normal kollagenbildning som har 
betydelse för broskets normala funktion

Vitamin B7 (Biotin) 
Bidrar till en normal omsättning av 
makronäringsämnen

SIDA 5 AV 42 SIDA 6 AV 42



NÄRINGSDEKLARATION
Portionsstorlek: 30 ml (1 påse)
Antal portioner: 30

per daglig dos (30 ml)

Energi 30 kcal 130 kj

Total mängd fett
  varav mättat fett

0 g 
0 g

Kolhydrater 
  varav socker 

7,5 g
5,4 g

Protein 0,3 g

Salt 0 g

per daglig dos (30 ml) % NRV*

Vitamin C 60 mg 75 %

Tiamin (Vitamin B1) 1.95 mg 177 %

Riboflavin (Vitamin B2) 1.7 mg 121 %

Niacin (Vitamin B3) 25 mg NE 156 %

Vitamin B6 2.1 mg 150 %

Folsyra 200 µg 100 %

Vitamin B12 3 µg 120 %

Biotin 150 µg 300 %

Pantotensyra (Vitamin B5) 15 mg 250 %

Inositol 25 mg

*NRV: Referensvärden för näringsämnen, EU-förordning (EU) 
Nr. 1169/2011

Extrakt av steviablad

Röda Hallon

Vit druva

Päron

Aronia

Acaibär

Aloe Vera

Grönkål

Broccoli

Blåbär

Panax Ginseng

Extrakt av vindruvsskal

Amla

Concord-druva

Granatäpple

Extrakt av vindruvskärnor

HUR DEN SKA 
ANVÄNDAS
 
Börja dagen med ett stort glas vatten, 1 påse 
Sunrise och 20 droppar Nitro. Gör det till din 
morgonrutin. Du kommer att älska det.

Att dricka vatten på fastande mage gör att 
hungern minskar och då äter vi mindre. Det är en 
enkel metod för att stödja dieten. I jämförande 
studier förlorade personer som drack mycket 
vatten betydligt mer vikt.

Det hjälper kroppen att eliminera toxiner 
under natten. Kroppen renar sig under tiden 
vi sover. De toxiner som produceras under den 
här processen kommer att sköljas bort. Genom 
att dricka vatten på morgonen sköljer vi ut 
dessa toxiner. Ämnesomsättningen stimuleras. 
Vatten förser cellerna med den nödvändiga 
vätskan de behöver för att fungera smidigt. 
En oumbärlig förutsättning för en fungerande 
ämnesomsättning. Dessutom bränner kroppen 
kalorier genom att behandla vattnet. En stor del 
av dessa kalorier förbrukas genom att värma kallt 
vatten till kroppstemperatur.

Tranbär

Mangostan

Lime

Spenat

YTTERLIGARE 
INGREDIENSER

 Tiamin/Vitamin B1
 Riboflavin/Vitamin B2
 Niacin/Vitamin B3
 Pantotensyra/Vitamin B5
 Vitamin B6
 Biotin/Vitamin B7
 Inositol/Vitamin B8
 Folsyra/Vitamin B9
 Vitamin B12
 Vitamin C

Morötter

INGREDIENSER KYÄNI SUNRISE

Vatten, fruktos, koncentrat av vit druvsaft (Vitis 
vinifera L.), päronjuicekoncentrat (Pyrus communis 
L.), Concord-druvsaftkoncentrat (Vitis labrusca L.), 
blåbärjuicekoncentrat (Vaccinium corymbosum 
L.), Aroniajuicekoncentrat (Aronia melanocarpa 
Michx), koncentrat av granatäpplesaft (Punica 
granatum L.), hallonsaftkoncentrat (Rubus idaeus L.), 
klarifierat koncentrat av lime (Citrus latifolia Tanaka), 
morotskoncentrat (Daucus carota L. var. sativus) och 
blåbär (Vaccinium corymbosum L.), surhetsreglerande 
äppelsyra och citronsyra, druvskalsextrakt (Vitis 
vinifera L.), mangostanjuicekoncentrat (Garcinia 
mangostana L.), koncentrat av vilda Alaska-blåbär 
(Vaccinium uliginosum L.), förtjockningsmedel 
xantangummi, naturlig smak av hallon, C-vitamin 
(askorbinsyra), inositol, B3-vitamin (niacin/
niacinamid), konserveringsmedel kaliumsorbat 
och natriumbensoat, pantotensyra (B5-vitamin/D-
kalciumpantotenat), biotin, extrakt av vindruvskärnor 
Vitis vinifera L.), Aloe Vera-gelextrakt (Aloe 
barbadensis Mill.), spenatpulver (Spinacia oleracea 
L.), sötningsmedel steviolglykosid, granatäpplextrakt 
(Punica granatum L.), broccolipulver (Brassica oleracea 
L. var. Italica), grönskålspulver (Brassica oleracea L. 
var. Acephala), Panax Ginseng-extrakt (Panax ginseng 
C.A. Meyer), B6-bitamin (pyridoxinhydroklorid), 
tiamin (B1-vitamin/tiaminhydroklorid), 
tranbärsextrakt (Vaccinium macrocarpon Aiton), 
riboflavin (B2-vitamin), Acai-extrakt (Euterpe 
oleracea Mart.), pulver av Amlabär (Phyllanthus 
emblica L.), B12-vitamin (cyanokobalamin), Folsyra 
(pteroylmonoglutaminsyra).

SIDA 7 AV 42 SIDA 8 AV 42



Vi behöver inte bara se till att vi äter en hälsosam kost, 
vi behöver även omsätta näringsämnena i maten 
ordentligt för energi under dagen.

Kyäni Nitro Xtreme kombinerar samma koncentrerade 
blandning av noni juice som finns i Kyäni Nitro FX, 
tillsammans med andra viktiga näringsämnen för att 
minska trötthet och utmattning samt för att hjälpa din 
kropp att ordentligt omsätta de näringsämnen som ges 
av resten av Triangle of Wellness.*

Vi kallar detta Nitro-effekten som inte bara ger din 
kropp det den behöver för att öka ämnesomsättningen, 
utan den har också hjälpt människor att se resultat av 
näringen på ett sätt som de inte gjort tidigare.

* Kyäni Nitro Xtreme innehåller niacin, vilket bidrar till att minska trötthet och utmattning 
samt tiamin som bidrar till en normal energiomsättning. 

KYÄNI
NITRO XTREME
KYÄNI
NITRO FX

SIDA 9 AV 42 SIDA 10 AV 42



Koncentrat av Nonijuice

Både Nitro FX och Nitro Xtreme 

innehåller Kyänis egentillverkade 

blandning av Noni-koncentrat.

Kyäni Nitro Xtreme innehåller ännu 

mer Noni-koncentrat samt ytterligare 

ingredienser för att ge din kropp en 

extra boost.

HUR DEN SKA 
ANVÄNDAS
Ta 1 ml (20 droppar) upp till tre gånger 
om dagen som en del av din Healthy 
Living livsstil. Skaka väl före användning. 
Vi rekommenderar att du tar Nitro före 
Sunrise och Sunset för att säkerställa ett 
optimalt näringsupptag under dagen för att 
boosta din energinivå.

INGREDIENSER KYÄNI NITRO XTREME

Glycerin (fuktighetsbevarande medel), renat 
vatten, magnesiumkloridhexahydrat, fruktos, 
koncentrat av Noni-juice (Morinda citrifolia), 
karamellfärg (E 150d), surhetsreglerande 
citronsyra, naturlig smak av grönmynta, 
zinksulfatmonohydrat, Maskeringsmedel (i 
varierande mängder: vatten, lakritsextrakt), 
niacinamid, tiaminmonitrat, mikroinkapslat 
koenzym Q10, Kromkloridhexahydrat.

NÄRINGSDEKLARATION

per 2 ml** % NRV*

Tiamin (Vitamin B1) 1 mg 90,7 %

Niacin (Vitamin B3) 2,4 mg NE 15 %

Zink 2,3 mg 23 %

Krom 9,7 µg 24 %

CoQ10 (Ubiquinone) 500 µg

Noni juice (Morinda citrifolia) 160 mg

NRV: Referensvärden för näringsämnen, EU-förordning (EU) 
Nr. 1169/2011

INGREDIENSER KYÄNI NITRO FX

Vatten, Nonijuice-koncentrat (Morinda 
citrifolia), fruktos, naturlig grön myntaarom, 
surhetsreglerande citronsyra, konserveringsmedel 
kaliumsorbat, konserveringsmedel 
kaliumbensoat.

NÄRINGSDEKLARATION

per 3 ml

Noni juice (Morinda citrifolia) 312 mg

HUVUDFÖRDELAR

Zink 
Bidrar till normal kognitiv funktion

Vitamin B1 (Tiamin) 
Bidrar till normal hjärtfunktion

Vitamin B3 (Niacin) 
Bidrar till att minska trötthet och 
utmattning

Zink 
Bidrar till att skydda cellerna 
mot oxidativ stress. Bidrar till 
immunsystemets normala funktion

Zink 
Bidrar till att bibehålla normala 
testosteronnivåer i blodet

Zink 
Bidrar till normal fertilitet och 
reproduktion

Chrom, Zink 
Bidrar till normal omsättning av 
makronäringsämnen

INGREDIENSER*
 

 Tiamin/Vitamin B1
 Niacin/Vitamin B3
 Zink
 Krom
 CoQ10/Ubiquinone

* Kyäni Nitro Xtreme innehåller niacin, vilket bidrar till att minska 
trötthet och utmattning samt tiamin som bidrar till en normal 
energiomsättning. 

SIDA 11 AV 42 SIDA 12 AV 42



Det är väldigt viktigt att se till att vår kropp fungerar 
bra. Kyäni Sunset är en kraftfull källa till tokotrienoler 
i kombination med essentiella Omega-3-fettsyror 
från fisk, inklusive vild Alaska-lax, liksom A- och 
D-vitaminer.

KYÄNI
SUNSET

SIDA 13 AV 42 SIDA 14 AV 42



HUR DEN SKA 
ANVÄNDAS 
Ta 3 kapslar när du äter middag.

INGREDIENSER
 Tokotrienol/Tokoferol
 Omega-3 fettsyror/EPA & DHA
 Vitamin D
 Vitamin A/Betakaroten

INGREDIENSER KYÄNI SUNSET

Fiskolja (lax och annan vild fisk), E-vitamin 
(som tokotrienol-tokoferol från risgroddsolja), 
fiskgelatin, glycerin (fuktighetsbevarande medel), 
vatten, naturliga blandade karotenoider från 
Dunaliella salina, D-vitamin (som kolekalciferol). 

NÄRINGSDEKLARATION

„per daglig dosering  
= 3 kapslar (2535 mg)“ % NRV*

Omega 3 749 mg

varav

EPA (eikosapentaensyra) 425 mg

DHA (docosahexaensyra) 203 mg

A-vitamin 801 µg RE 100 %

D-vitamin 6 µg 120 %

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

NRV: Referensvärden för näringsämnen, EU-förordning (EU) 
Nr. 1169/2011

Hjärnan är det fetaste 
organet i kroppen

Vår hjärna består av 60 % fett. 

Det är därför det är så viktigt 

att äta så kallat nyttigt fett. 

Nötter och fet fisk innehåller till 

exempel en särskilt stor mängd 

Omega-3 fettsyror.

HUVUDFÖRDELAR

Omega-3 (EPA & DHA) 
Bidrar till hjärtats normala funktion

Vitamin D 
Bidrar till immunsystemets normala 
funktion

Vitamin A  
Bidrar till att bibehålla normal hud och 
normal synförmåga

Vitamin A, D  
Bidrar till att bibehålla normala 
slemhinnor. Har en roll i 
celldelningsprocessen

TESTA VÅR KYÄNI 
7-DAY-PACK

Som innehåller prover på 
Kyäni Sunrise, Sunset och 
Nitro Xtreme.

SIDA 15 AV 42 SIDA 16 AV 42



 ÖKA MUSKELMASSA1

 STÖDJA ÅTERHÄMTNING EFTER   
 TRÄNING2

 FRÄMJA EN FRISK BENSTOMME3

Det vanligaste proteinet som hittas i kroppen är 
kollagen. I vår ungdom syntetiserar våra kroppar enkelt 
kollagen från de aminosyror och protein vi äter. När vi 
åldras börjar kroppens förmåga att producera kollagen 
minska. Vår ämnesomsättning blir långsammare, vår 
hy börjar visa tecken på åldrande och vår atletiska 
prestanda börjar sjunka. 

Eftersom moderna dieter inte ofta inkluderar rika källor 
av naturligt kollagen kommer det att hjälpa oss att 
bibehålla en normal muskelmassa och benstomme 
när vi åldras, om vi kompletterar med hälsosamt 
kollagenprotein. Kyänis HL5 proteinprodukter innehåller 
hydrolyserat kollagenprotein för maximal absorption. 
Dessutom främjar det gräsmatade vassleproteinisolatet 
i FIT20 ökad prestanda under träning, optimerar 
återhämtning och hjälper till att bygga friska muskler. 

KYÄNI 
PROTEIN
NÄRINGSÄMNEN

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
1 Protein bidrar till att öka muskelmassan.
2  Magnesium bidrar till att minska trötthet 

och utmattning
3  Magnesium bidrar till att bibehålla normal 

benstomme.

SIDA 17 AV 42 SIDA 18 AV 42



HEALTHY LIVING
Protein är en av de avgörande byggstenarna i 
kroppen och lättsmält protein blir viktigare för att 
bibehålla hälsan när vi åldras. Det finns i hud, hår 
och leder och bidrar till att bibehålla en normal 
benstomme samt att öka muskelmassan. HL5 stödjer 
kroppens behov av protein med gräsmatat kollagen 
som hydrolyserats för enkel absorption.

KYÄNI
HL5

SIDA 19 AV 42 SIDA 20 AV 42



HUR DEN SKA 
ANVÄNDAS 
För maximal fördel, etablera en hälsosam 
vana att ta en påse HL5 varje dag - på 
morgonen, före läggdags eller mellan 
måltider. Skaka väl för användning. 

INGREDIENSER KYÄNI HL5 CITRUS

Vatten, gräsmatade kollagenpeptider, 
erytritol, surhetsreglerande medel citronsyra, 
förtjockningsmedel xantangummi, naturliga 
smakämnen (extrakt av mexikanska limefrukter, 
extrakt av sicilianska citroner, naturligt 
bittermaskeringsämne), natriumklorid, frukto-
oligosackarid, konserveringsmedel kaliumsorbat, 
äppelcidervinägerpulver, sötningsmedel 
steviolglykosid.

INGREDIENSER KYÄNI HL5 PEACH 

Vatten, bovina hydrolyserade kollagenpeptider, 
erytritol, surhetsreglerande ämne citronsyra, 
naturlig persikoarom, förtjockningsmedel 
xantangummi, Naturlig bitterhetsmaskerare, 
natriumklorid, fruktosoligosackarid, konserverande 
kaliumsorbat, äppelcidervinägerpulver, 
sötningsmedel steviolglykosid.

HUVUDFÖRDELAR

Protein 
Bidrar till att öka muskelmassan
Bidrar till att bibehålla muskelmassan

Protein 
Bidrar till att bibehålla normal 
benstomme

Erytritol 
Intag av livsmedel/drycker som 
innehåller eritrytol i stället för 
sockerarter medför en lägre 
blodsockerhöjning efter intaget 
jämfört med livsmedel/drycker som 
innehåller socker.

Sötningsmedel Steviol

Erytritol

Citronsyra

Gräsmatade kollagenpeptider

Mexikanskt limextrakt

Sicilianskt  
citronextrakt

Natriumklorid

Äppelcider-vinäger-
pulver

Protein är en av de viktigaste byggstenarna i kroppen och lätt 

smältbart protein blir mer och mer viktigt för att upprätthålla 

välmående med åldern. Finns i hud, hår och leder, det främjar friska 

ben och muskeltillväxt. HL5 stöder kroppens proteinbehov med 

kollagen, som hydrolyseras för enkel absorption.

NÄRINGSDEKLARATION
Portionsstorlek: 1 påse (30 ml)
Antal portioner: 30

Mängd per portion per 100 ml

Energi
109 kj

26 kcal
363 kj

87 kcal

Fett 0 g 0 g

Totalt antal kolhydrater
- varav socker

1,4 g
0 g

4,7 g
0 g

Fibrer 0,15 g 0,5 g

Protein 5 g 16,7 g

Salt 0,11 g 0,37 g

SAMMA FÖRDELAR 
SOM HL5 CITRUS, 
MEN EN ANNAN 
SMAK:

HL5 PEACH

SIDA 21 AV 42 SIDA 22 AV 42



PRESTATIONSPROTEIN
Eftersom protein är en grundläggande byggsten i 
kroppen stödjer proteinpulver uppbyggnaden av 
(fettfri) muskelmassa (muskelanabolism). Träningens 
stimulans ger upphov till anpassningsprocesser i 
muskulaturen och ökar därmed muskelfibrernas 
hypertrofi. Proteinmolekylerna som vi konsumerar 
via maten eller med hjälp av proteinshakes är 
grundläggande för denna process. Den snabba 
tillgången på denna grundläggande byggsten 
kan också leda till en snabbare regenerering efter 
träningen.

Våra kroppar är ständigt stressade av träning och 
vardagens svårigheter. FIT20 levererar 10 gram 
hydrolyserat kollagen och ytterligare 10 gram 
gräsmatat vassleproteinisolat - kompletterat 
med magnesium - som hjälper till att optimera 
muskelåterhämtningen och muskeltillväxten efter 
träning och livets vardagskrav.

KYÄNI
FIT20

Denna produkt är avsedd att användas vid sidan 
av en aktiv livsstil och en balanserad kost.

SIDA 23 AV 42 SIDA 24 AV 42



HUR DEN SKA ANVÄNDAS
Blanda 1 skopa (30 g) FIT20 pulver noga med 250-350 ml vatten, din föredragna 
mjölkkälla eller blanda ner det i din favorit smoothie efter träning, till frukost eller 
när som helst under dagen för att öka ditt dagliga proteinintag. (Denna produkt är 
avsedd att användas vid sidan av en aktiv livsstil och en balanserad kost.)

Tips: Vaniljsmaken i FIT20 kan fräscha upp din dryck eller smoothie. Njut av den som den är 
och som ett komplement till din diet, när du vill.

INGREDIENSER KYÄNI FIT20

Gräsmatat vassleproteinisolat (mjölk), gräsmatade 
kollagenpeptider, naturlig vaniljarom, MCT-
oljepulver (mjölk), magnesiumcitrat, solroslecitin, 
sötningsmedel steviolglykosid.

Naturlig vaniljsmak

MCT-oljepulver (mjölk)

Solroslektin

Gräsmatade kollagenpeptider

Sötningsmedel 
Steviolglykosid

NÄRINGSDEKLARATION
Portionsstorlek: 30g (1 skopa)
Antal portioner per påse: 14

Mängd per portion per 100 g

Energi
484 kj

116 kcal
1577 kj

377 kcal

Fett 1,7 g 5,4 g

- Mättade 1,2 g 3,9 g

Totalt antal kolhydrater 3,6 g 11,9 g

- Socker 0,3 g 0,8 g

Fibrer 0,9 g 2,8 g

Protein 20 g 65,2 g

Salt 0,2 g 0,5 g

Magnesium 0,1 g 0,33 g

*27% Referensvärden för näringsämnen, EU-förordning (EU) 
1169/2011 1169-2011

FIT20 som tillverkas av gräsmatat 
vassleproteinisolat och hydrolyserat 
kollagen och har en unik kombination 
av proteiner och magnesium för att 
öka prestandan, stödja träningen och 
återhämtningen samt bevara och bygga 
upp hälsosam muskelmassa.* 
*Protein bidrar till att öka muskelmassan.

YTTERLIGARE  
INGREDIENSER

 Magnesiumcitrat

HUVUDFÖRDELAR

Magnesium 
Bidrar till att minska trötthet och 
utmattning
Bidrar till normal psykologisk funktion

Protein 
Bidrar till att öka muskelmassan
Bidrar till att bibehålla muskelmassan
Bidrar till att bibehålla normal 
benstomme

Protein, Magnesium  
Bidrar till att bibehålla normal 
benstomme

Magnesium  
Bidrar till normal proteinsyntes
Bidrar till nervsystemets normala 
funktion
Har en roll i celldelningsprocessen

Magnesium 
Bidrar till normal energiomsättning

Magnesium 
Bidrar till elektrolytbalansen

Magnesium 
Bidrar till att bibehålla normala tänder

TABELL ÖVER AMINOSYROR
Mängd per portion: 1 skopa (30 g)

per daglig dos (30 ml) % NRV*

Alanin 1,62 g

Arginin 1,12 g

Asparaginsyra 2,03 g

Cystein <0,0007 g

Cystin 0,32 g

Glutaminsyra 3,27 g

Glycin 3,02 g

Histidin 0,29 g

Hydroxiprolin 1,32 g

Isoleucin 0,96 g

Leucin 1,61 g

Lysin 1,67 g

Ornitin <0,0057 g

Metionin 0,28 g

Fenylalanin 0,58 g

Prolin 2,30 g

Serin 0,92 g

Treonin 1,06 g

Tryptofan 0,26 g

Tyrosin 0,41 g

Valin 0,94 g

NRV: Referensvärden för näringsämnen, EU-förordning (EU) 
Nr. 1169/2011

SIDA 25 AV 42 SIDA 26 AV 42



Om du letar efter ett hälsosamt mellanmål, då har 
du hittat det! Nucleus Bar förser dig med naturligt 
protein, vitaminer och mineraler - oavsett om 
det är till frukost, efter träning eller mitt emellan. 
Kombinationen av knapriga jordnötsbitar och blåbär 
är helt oemotståndlig. Och det bästa av allt: Denna 
protein- och energi bar levereras helt utan artificiella 
smaker, sötningsmedel och tillsatser. 100% vegansk 
och glutenfri. Nucleus Protein och Energi Bar är en 
naturlig, växtbaserad källa till protein och garanterat 
laktosfri. Värdefulla och näringsrika växtbaserade 
ingredienser stöttar dig under din träning eller andra 
aktiva äventyr. 

 För snabb och långvarig energi

 Kan användas före, under och efter   
 sportaktivitet

 Även som mellanmål

 Energi att bita i

 Mycket väl smältbar eftersom den   
 är tillverkad utan konstgjorda smaker,  
 färgämnen och konserveringsmedel.   
 

KYÄNI
NUCLEUS 
PROTEIN & 
ENERGY BAR

SIDA 27 AV 42 SIDA 28 AV 42



INGREDIENSER KYÄNI NUCLEUS

Rostade jordnötter (26 %), Rissirap, Dadelpasta, 
Solrosfrön, Risprotein, Kokosolja, Ärtprotein, 
Naturlig smak, Torkat blåbärspulver.

Rissirap

Dadelpasta

Kokosolja

Ärtprotein

Torkat blåbärs-
pulver

Rostade jordnötter

Solrosfrön

Risprotein

NUCLEUS JORDNÖT & BLÅBÄR PROTEIN 
ENERGI BAR ÄR:

 Vegansk

 Glutenfri

 Mjölkfri

GOD HELT NATURLIGT! 

 Utan konstgjorda smaker

 Utan tillsatser

 Utan konserveringsmedel

Fosfor 
Bidrar till att bibehålla normala tänder

NÄRINGSDEKLARATION
Portionsstorlek: 1 Bar (50g)
Antal portioner: 12 

Mängd per portion per 100 g % NRV*

Energi
976 kj

244 kcal
1951 kj

488 kcal

Fett 14,1 g 28,2 g 20%

av vilka mättade 3,4 g 6,8 g 17%

Kolhydrater 16,5 g 32,9 g 6%

varav socker 12,5 g 25,0 g 14%

Fibrer 2,5 g 5 g **

Protein 10 g 20 g 20%

Salt 0,03 g 0,06 g 0,5%

Vitaminer & 
Mineraler

Kalcium 22,5 mg 45 mg 3%

Järn 1,5 mg 3 mg 11%

Magnesium 58 mg 116 mg 15%

Mangan 0,6 mg 1,2 mg 29%

Molybden 0,6 mg 1,2 mg 120%

Fosfor 145 mg 290 mg 21%

Kalium 220,5 mg 441 mg 11%

Natrium 29,9 mg 59,7 mg **

Zink 1,2 mg 2,4 mg 12%

Biotin 4 µg 8 µg 8%

Folsyra 25 µg 50 µg 12,5%

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

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

"Vitamin E 
(som DL a-tokoferola-
cetat)"

3,7 mg 7,3 mg 31%

NRV: Referensvärden för näringsämnen, EU-förordning (EU) 
Nr. 1169/2011
** Inget NRV tillgängligt

HUVUDFÖRDELAR

Proteine 
Bidrar till att öka muskelmassan
Bidrar till att bibehålla muskelmassan

Protein, Mangan, Fosfor 
Bidrar till att bibehålla normal 
benstomme

Protein, Mangan, Fosfor 
Bidrar till normal energiomsättning

Magnesium  
Bidrar till normal proteinsyntes

Molybden 
Bidrar till normal omsättning av 
svavelhaltiga aminosyror

Magnesium 
Bidrar till att minska trötthet och 
utmattning
Bidrar till nervsystemets normala 
funktion
Bidrar till normal psykologisk funktion

Magnesium 
Bidrar till elektrolytbalansen

Magnesium 
Har en roll i celldelningsprocessen

Mangan, Vitamin E 
Bidrar till att skydda cellerna mot 
oxidativ stress

Phosphor 
Bidrar till cellmembranens normala 
funktion

Mangan  
Bidrar till normal bildning av bindväv

SIDA 29 AV 42 SIDA 30 AV 42



NATURBASERAD 
MÅLTIDSERSÄTTNING - 
VITAMINER , MINERALER  OCH 
PROTEINER
Du är fast besluten att äta hälsosamt och ge din kropp 
näring så att den fungerar optimalt. Du byter ut ohälsosam 
mat mot goda snacks, måltidsplanerar så att du inte 
blir frestad att äta ute och startar varje morgon med en 
smoothie. Men så händer livet och frestande godsaker börjar 
dyka upp i ditt skafferi igen och du verkar inte hitta de där 
tio minuterna det tar att göra smoothien på morgonen. Det 
har hänt oss alla.

Att äta hälsosamt och bekvämt går inte alltid hand i hand. 
Det vill säga tills Kyäni Core 140+ skapades. Nu har du en 
hälsosam måltidsersättningsshake med näringsämnen 
som du kan blanda eller skaka till på 60 sekunder. Det är en 
komplett måltid, så det finns ingen anledning att lägga till 
andra livsmedel. Blanda bara med vatten och fortsätt dagen 
med vetskapen om att du förbinder dig till din hälsa med 
varje klunk du tar.

Kyäni Core 140+ måltidsersättningsshake är en kombination 
av proteiner, fibrer och viktiga vitaminer och mineraler i en 
praktisk måltid. Den innehåller 21,6 gram gräsmatat protein 
för att öka den magra muskelmassan, organiska grönsaker 
för att komplettera din kost och 2,5 gram ekologiska 
fibrer. Dessutom innehåller den matsmältningsenzymer 
och probiotika så att du verkligen kan dra nytta av de 
hälsosamma ingredienserna. Allt detta ger bara 243,6 
kalorier och innehåller endast 2,2 gram socker, vilket är 
tillräckligt för att ge din kropp den energi den behöver utan 
att behöva använda konstgjorda sötningsmedel. Att äta 
en hälsosam kost behöver inte vara svårt. Testa naturens 
bekvämaste måltid, Kyäni Core 140+.

KYÄNI
CORE 140+

#HEALTHYCONVENIENTNUTRITION
#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#MEALREPLACEMENT
SIDA 31 AV 42 SIDA 32 AV 42



Koncentrerad 
rödbetssaft

Bär av Malphighia 
glabra

Spirulina Arthrospia platensis

Dehydratiserat äpple

Korngräs

Vetegräs

Sojalecitinpulver

Havre

Kondenserad 
klorellavätska

Blad av Camellia 
sinensis

Frön av Vitis  
Vinifera L.

Pulveriserade rötter 
av Daucus Carota

Tomat

Rot av radix 
astragalus

Broccoli buketter   
och stjälkar

Punica Granatum L

Torkade rötter av 
Eleutherococcus

Pulveriserad torkad  
frukt av Sambucus nigra

Protein av rostade 
pumpafrön

Kakaopulver 

Organiskt linfröpulver

Frukt av Vaccinum 
Myrtillus

Ginkgo Biloba-blad

Blad av Medicago 
sativa

Sojabönor

HUVUDFÖRDELAR

Vitamin A, B2 (Riboflavin), B3 
(Niacin), B7 (Biotin) 
Bidrar till att bibehålla normala 
slemhinnor och till att bibehålla 
normal hud
Vitamin C  
Bidrar till normal kollagenbildning 
som har betydelse för blodkärlens, 
benstommens, broskets, tandköttets 
hudens och tändernas normala 
funktion
Koppar 
Bidrar till hårets och hudens normala 
pigmentering
Koppar, Selen, Vitamin B7 (Biotin), 
Zink 
Bidrar till att bibehålla normalt hår

Vitamin A, B2 (Riboflavin), Zink 
Bidrar till att bibehålla normal 
synförmåga

Vitamin A, D, C, B6, B9 (Folat), B12, 
Järn, Zink, Koppar 
Bidrar till immunsystemets normala 
funktion
Vitamin C, B1 (Tiamin), B2 
(Riboflavin), B3 (Niacin), B5 
(Pantotensyra), B6, B7 (Biotin), B12, 
Kalcium, Koppar, Järn, Magnesium, 
Mangan, Jod 
Bidrar till normal energiomsättning
Vitamin B6 
Bidrar till att reglera hormonaktiviteten
Vitamin C 
Bidrar till att återbilda den reducerade 
formen av vitamin E
Bidrar till immunsystemets normala 
funktion under och efter intensiv fysisk 
träning

Vitamin B6, B9 (Folat), B12 
Bidrar till normal 
homocysteinomsättning
Vitamin B7 (Biotin), Zink 
Bidrar till normal omsättning av 
makronäringsämnen

Zink 
Bidrar till normal DNA-syntes

Vitamin D, Kalcium, Magnesium
Behövs för att bibehålla en normal 
benstomme och normala tänder

Spinaciae  
oleraceae

Brunt rismjöl

Vitamin B6 
Bidrar till normal cysteinsyntes 
och normal protein- och 
glykogenomsättning

Zink 
Bidrar till normal syra-basbalans och till 
normal kolhydratomsättning

Vitamin B6, B12, Järn 
Bidrar till normal bildning av röda 
blodkroppar
Vitamin D 
Bidrar till normalt upptag/utnyttjande 
av kalcium och fosfor samt till normala 
kalciumnivåer i blodet 
Vitamin K, Kalcium 
Bidrar till normal blodkoagulation

Vitamin D, Kalcium, Magnesium 
Bidrar till normal muskelfunktion

Zink 
Bidrar till normal fertilitet och 
reproduktion
Bidrar till att bibehålla normala 
testosteronnivåer i blodet

Magnesium, Zink 
Bidrar till normal proteinsyntes

Järn, Zink, Jod 
Bidrar till normal kognitiv funktion
Vitamin C, B2 (Riboflavin), B3 (Niacin), 
B5 (Pantotensyra), B6, B9 (Folat), B12, 
Magnesium, Järn
Bidrar till att minska trötthet och 
utmattning
Vitamin C, B1 (Thiamine), B3 (Niacin), 
B6, B7 (Biotin), B9 (Folat), B12, 
Magnesium 
Bidrar till normal psykologisk funktion 
och till nervsystemets normala funktion

Selen, Zink 
Bidrar till att bibehålla normala naglar

SIDA 33 AV 42 SIDA 34 AV 42



HUR DEN SKA 
ANVÄNDAS
Lägg 2 rågade skopor (60 g) pulver i 
300 ml kallt vatten eller föredragen 
mjölkkälla. Skaka eller blanda noga.

INGREDIENSER KYÄNI CORE 140+

Ultra-vassle WPI 90, koncentrat av mjölkprotein 85 
%, kokosmjölk, inulin, organiskt kokosnötsocker, 
grönsaksblandning, mjölkersättning, färdig 
vitamin- och mineralblandning, kakaopulver, 
brunt rismjöl, naturlig smaksättning med choklad 
brownie, organiskt linfröpulver, protein av rostade 
pumpafrön, kolinbitartrat, rosa Himalayasalt, 
enzymblandning för matsmältningen, stevia, 
laktospor.

YTTERLIGARE 
INGREDIENSER

 Vitamin A
 Vitamin B1
 Vitamin B2
 Vitamin B3
 Vitamin B5
 Vitamin B6
 Vitamin B7
 Vitamin B12
 Vitamin C
 Vitamin D2
 Vitamin E
 Vitamin K1
 Kalcium
 Koppar
 Jod
 Järn
 Mangan
 Magnesium
 Kalium
 Selen
 Natrium
 Zink

NÄRINGSDEKLARATION
Serveringsportionens storlek: 60 g (2 skopor)
Antal portioner per påse: 14

Mängd per portion per 100 g

Energi
1019,3 kj

243,6 kcal
1682 kj

402 kcal

Protein 21,6 g 35,7 g

Fett 8,1 g 13,4 g

Kolhydrater 21,4 g 35,3 g

varav socker 2,2 g 3,7 g

Fibrer 2,5 g 4,1 g

Salt 530,9 mg 876 mg

FÄRDIG VITAMIN- & MINERALBLANDNING **
Portion på 3550 mg av färdigblandad

Näringsämne Minsta mängd näringsämne % NRV*

Vitamin A 240 µg RE 30 %

Vitamin D2 1,5 µg 30 %

Vitamin E 3,6 mg α-TE 30 %

Vitamin K1 22,5 µg 30 %

Vitamin C 24 mg 30 %

Vitamin B1 0,33 mg 30 %

Vitamin B2 0,42 mg 30 %

Vitamin B3 4,8 mg 30 %

Vitamin B6 0,42 mg 30 %

Vitamin B9 60 µg 30 %

Vitamin B12 0,75 µg 30 %

Vitamin H 1,5 µg 30 %

Vitamin B5 1,8 mg 30 %

Kalcium 240 mg 30 %

Fosfor 210 mg 30 %

Magnesium 112,5 mg 30 %

Järn 4,2 mg 30 %

Zink 3 mg 30 %

Koppar 0,3 mg 30 %

Mangan 0,6 mg 30 %

Selen 16,5 µg 30 %

Jod 45 µg 30 %

Natrium 172,5 mg **

Kalium 500 mg 25 %

* NRV = Nutrient Reference Value
** Inget NRV etablerat

Till skillnad från proteinshaker är 
måltidsersättningsshaker avsedda att ge 
samma näring som en fullständig måltid. De 
flesta måltidsersättningsshaker innehåller 
200–400 kalorier och en god mängd protein, 
fiber och viktiga vitaminer och mineraler. 
Av denna anledning är Core 140+ shake 
ett bekvämt sätt att få en hälsosam måltid 
med lågt kaloriinnehåll när du är på språng. 
Måltidsersättningsshaker är bärbara och 
praktiska och de kan hjälpa dig att motstå 
frestelsen att njuta av ohälsosamma 
bearbetade livsmedel.

När du är stressad eller har bråttom är det 
mycket lättare att ta färdiglagad mat eller 
ge efter för snabbmat. Tyvärr kan typiska 
bearbetade livsmedel få din vikt att spåra 
ur på allvar. De flesta är fulla av socker, 

Att ersätta en daglig måltid i en energibegränsad diet med en 
måltidsersättning bidrar till att bibehålla vikten efter viktminskning 
(Bibehållande av kroppsvikten efter viktminskning). Att ersätta två dagliga 
måltider i en energibegränsad diet med måltidsersättningar bidrar till 
viktminskning (Minskad kroppsvikt).

Förbättra fördelarna 
med Core 140+ genom 
att kombinera den med 
Kyäni Nitro och stötta 
näringsupptaget i din kropp.

raffinerade kolhydrater och konstgjorda 
ingredienser och saknar dessutom nyttiga 
näringsämnen. Dessutom aktiverar 
bearbetade livsmedel som innehåller mycket 
socker, salt och fett hjärnans njutningscentra, 
vilket också kan leda till att man äter för 
mycket. Omvänt är måltider gjorda av 
hälsosamma, nyttiga livsmedel bäst, men 
det är inte alltid praktiskt med ett hektiskt 
schema. Måltidsersättningsshaker är lätta 
att dricka när du är på språng och utgör 
ett betydligt hälsosammare alternativ 
till snabbmat. Måltidsersättingsshaker är 
utformade för att ge alla näringsämnen som 
du ska konsumera i en komplett måltid.

VARFÖR MÅLTIDSERSÄTTNINGSSHAKER?

SIDA 35 AV 42 SIDA 36 AV 42



Din hjärna är ett ganska viktigt organ. Som kontrollrum i 
din kropp är den ansvarig för att ditt hjärta slår och att dina 
lungor andas samt för din förmåga att röra dig, känna och 
tänka. Det är därför det är en bra idé att hålla hjärnan i ett 
optimalt tillstånd. Maten du äter spelar en roll för att hålla 
din hjärna frisk och kan förbättra vissa mentala uppgifter 
som minnet och koncentrationen.

Många av oss arbetar hårt, men inte smart. Vi har mål och 
drömmar vi vill uppnå och pushar på tills vår hälsa riskeras. 
Vi tar till ohälsosamma vanor för att hålla oss i gång, som 
dåliga matval eller mindre sömn.

De flesta energidrycker löser endast energiproblem. Låt 
oss vara ärliga - koffein kan bara ta dig till en viss punkt. 
Många saknar näringsämnen som kan förbättra fokus, 
vakenhet och koncentration och fyller i stället kroppen 
med socker och konstgjorda ingredienser. Kyäni ON är 
en smart energishot som kombinerar kraften i naturligt 
guarana-koffein för hållbar energi* med en egentillverkad 
blandning av ingredienser som är utformade för att stödja 
fokus, uppmärksamhet och klarhet.**

KYÄNI
ON
KOGNITIV
NÄRING

*När människor konsumerar koffein stimuleras det centrala nervsystemet och i måttliga 
doser ökar det vakenheten och minskar sömnigheten. (http://www.efsa.europa.eu/en/topics/
topic/caffeine)
**Kyäni ON innehåller Vitamin B1 (Tamin), B2 (Riboflavin), B3 (Niacin), B6 & B12. Dessa 
vitaminer bidrar till nervsystemets normala funktion, normal psykologisk funktion (exkl. 
Vitamin B2) och till att minska trötthet och utmattning (exkl. Vitamin B1). 

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#TURNONYOURBRAIN
SIDA 37 AV 42 SIDA 38 AV 42



HUR DEN SKA 
ANVÄNDAS 
Skaka väl. Ta en hel påse (60 ml) för maximal 
fördel. Maximalt intag är 3 påsar per dag, 
baserat på koffeinnivåerna. Effekterna 
kommer att variera från person till person, 
men vanligtvis varar de mellan 4-6 timmar, 
så planera ditt schema i enlighet med detta.

VARNING: Barn, gravida eller ammande 
kvinnor och personer som är känsliga för koffein 
ska inte ta denna produkt. Om du tar mediciner 
eller har medicinskt tillstånd, kontakta din läkare 
före användning.

YTTERLIGARE INGREDIENSER
 Tiamin HCI
 Riboflavin 
 Nikotinamid 
 Pyridoxin
 Metylkobalamin

INGREDIENSER KYÄNI ON

Renat vatten, sockerrörssaft, erytritol, citronsyra, 
extrakt av guaranafrön, inositol, extrakt av grönt 
te (L-teanin), natriumklorid, taurin, B3-vitamin 
(nikotinamid), citikolin, naturlig hallonarom, 
xantangummi, citrullin, alpinia Galangal, naturliga 
smakämnen, extrakt av ashwagandha-rot, 
kaliumsorbate, naturlig grapefruktarom, Stevia, 
pyrroloquinoline quinone, vilda Alaska-blåbär, 
Bacopa Monnieri, B6-vitamin (pyridoxin), B2-
vitamin (riboflavin), B1-vitamin (tiamin HCI), B12-
vitamin (metylkobalamin)

NÄRINGSDEKLARATION
Serveringsportionens storlek: 1 påse (62 g)
Antal portioner: 7

Mängd per portion per 100 g

Energi
88 kj

21 kcal
142 kj

34,5 kcal

Fett Trace < 0,1 g

Kolhydrater
varav socker

5,82 g
2 g

9,38 g
3,22 g

Protein <0,5 g <1g

Salt 0,29 g 0,467 g

Koffein 100 mg 161,3 mg

Vitaminer

Vitamin B1 0,68 mg 1,1 mg

Vitamin B2 0,87 mg 1,4 mg

Vitamin B3 9,92 mg 16 mg

Vitamin B6 0,87 mg 1,4 mg

Vitamin B12 1,55 µg 2,5 µg

HUVUDFÖRDELAR

Vitamin B1 (Tiamin), Vitamin B2 
(Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), 
Vitamin B6, B12 
Bidrar till nervsystemets normala 
funktion
Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin 
B3 (Niacin), Vitamin B6, B12 
Bidrar till att minska trötthet och 
utmattning

Vitamin B1 (Tiamin), Vitamin B3 
(Niacin), Vitamin B6, B12 
Bidrar till normal psykologisk funktion

Klorid (NaCl)  
Bidrar till normal matsmältning vid 
produktion av saltsyra i magsäcken

Vitamin B6, B12, Klorid 
Bidrar till normal 
homocysteinomsättning

Vitamin B6  
Bidrar till normal cysteinsyntes 
och normal protein- och 
glykogenomsättning

Vitamin B1 (Tiamin)
Bidrar till normal hjärtfunktion

Vitamin B2 (Riboflavin) 
Bidrar till att skydda cellerna mot 
oxidativ stress

Vitamin B6, B12 
Bidrar till normal bildning av röda 
blodkroppar

Vitamin B2 (Riboflavin), B3 
(Niacin) 
Bidrar till att bibehålla normal hud

Vitamin B2 (Riboflavin)
Bidrar till att bibehålla normal 
synförmåga

Alpinia Galangal

Extrakt av grönt te

Extrakt av Vilda 
Alaska Blåbär

Extrakt av Guaranafrön

Bacopa Monnieri

Extrakt av 
ashwagandharot

Sockerrörssaft

Stevia

 Inositol
 Citikolin
 L-Citrullin
 Taurin
  Pyrroloquinolin Quinon

SIDA 39 AV 42 SIDA 40 AV 42



Vi lever i en värld där man arbetar hårt och pushar på varje dag 
och till och med får beröm för det. Oavsett om du är en mamma 
som jonglerar med simlektioner och ser till att det finns en varm 
middag på bordet, en ung entreprenör som ägnar varje vaken 
stund åt företaget eller en drivande företagsledare som ständigt 
är på språng, gör du allt. Vi ser dig och vi känner med dig. Ständig 
stress dag ut och dag in kan ibland göra att du känner dig trött, 
utmattad och tom.

På Kyäni uppskattar vi hårt arbete, men vi bryr oss mer om att 
arbeta smart - och ändå göra allt du vill på dagen, men göra det på 
ett sätt som inte sätter din hälsa på spel.

Med bara 2 gram socker och 21 kalorier kan du må bra om 
du tar det här smarta energitillskottet för att börja din dag, 
klara av viktiga uppgifter eller komma igenom den där 
eftermiddagströttheten.

TURN 

YOUR BRAIN
HJÄRNAN ÄR DET FETASTE ORGANET I 
KROPPEN
Vår hjärna består av 60 % fett. Det är därför 
det är så viktigt att äta så kallat nyttigt fett. 
Nötter och fet fisk innehåller till exempel en 
särskilt stor mängd Omega-3-fettsyror.

HJÄRNAN SLUKAR ENERGI
I förhållande till kroppen är hjärnan relativt 
liten. Även om organet bara står för 2 
procent av den totala massan förbrukar det 
20 procent av all energi kroppen använder 
under dagen. Hjärnan måste ständigt förses 
med syre och glukos.

HJÄRNANS STORLEK SÄGER INGENTING 
OM INTELLIGENS
Män har större hjärna än kvinnor. I snitt 
väger den 100 gram mer. Men skillnaden i 
vikt har ingen inverkan på intelligensen.

HJÄRNAN BESTÅR 
AV OLIKA DELAR
STORHJÄRNAN
Det är här syn- och talcentrum ligger, tankar 
är också en av storhjärnans väsentliga 
funktioner.

LILLHJÄRNAN
Lillhjärnan är huvudsakligen ansvarig för 
kroppens samordning.

MELLANHJÄRNAN
Mellanhjärnan är ansluten till hjärnstammen. 
Det är här talamus finns. Den filtrerar 
sensoriska intryck och överför dem till 
medvetandet. Hypotalamus sitter också 
här. Den kontrollerar rytmen med sömn/
vakenhet, hunger och törst, men också 
sexlusten och bearbetar känslan av smärta 
och temperatur.

HJÄRNSTAMMEN
Reflexer som gäspningar, andning och 
hjärtslag kontrolleras i hjärnstammen.

Kolla in vår SUNSET, en 
viktig källa till Omega-3-
fettsyror i kombination 
med extra kraftfull näring.

SIDA 41 AV 42 SIDA 42 AV 42
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