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KYÄNI ON TUOTTEIDEMME 
TARINA
Kyänin perustajat ymmärsivät alusta lähtien Alaskan 
villimustikan ravintopotentiaalin. He yhdistivät sen 20 
muuhun ruokaan ja loivat Kyäni Sunrisen, herkullisen 
mehusekoituksen, joka antaa kehollesi 10 vitamiinia 
ja mineraalia. Sunrisea täydentää Kyäni Sunset, joka 
sisältää tokotrienoleja ja Alaskan luonnonvaraisesta 
lohesta ja muista kaloista peräisin olevia omega-
3-rasvahappoja. Triangle of Wellnessin täydentävä 
yhdistävä tekijä on Kyäni Nitro, joka auttaa kehoa 
imemään Sunrisen ja Sunsetin ravinteita.* Triangle of 
Wellness yhdessä Kyänin proteiiniravintolisien kanssa 
on ihanteellinen tapa saada kaikki irti ruokavaliosta 
ja varmistaa, että saamme tarvitsemiamme ravinteita 
ylläpitääksemme Healthy Living -elämäntapaa.

KYÄNI 
TRIANGLE
OF WELLNESS

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE

SUNRISE & NITRO
AAMUISIN

NITRO
KESKIPÄIVÄLLÄ

SUNSET & NITRO
ILTAISIN

*Kyäni Nitro Xtreme sisältää tiamiinia ja niasiinia, jotka tukevat normaalia energia-
aineenvaihduntaa. Niasiini vaikuttaa myös väsymyksen ja uupumuksen lievittämiseen.
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Alaskan villimustikka sisältää tehokkaita 
antosyaniinipigmenttejä, jotka suojaavat sitä ankaran 
ympäristön aiheuttamilta vaurioilta. Sekoitettuna yli 
20 muun ainesosan ja vesiliukoisten ravinteiden ja 
antioksidanttien ja foolihapon kanssa tuloksena on 
tuttu ja rakastettu Kyäni Sunrise.

KYÄNI
SUNRISE

KESKEISET EDUT
B5-vitamiini (pantoteenihappo) 
Tukee normaalia henkistä suorituskykyä

B1-vitamiini (tiamiini) 
Tukee sydämen normaalitoimintaa

B1-vitamiini (tiamiini), B2-vitamiini 
(riboflaviini), B3-vitamiini (niasiini),  
B5-vitamiini (pantoteenihappo), B6-vitamiini, 
B7-vitamiini (biotiini), B12-vitamiini 
Vaikuttavat normaaliin energia-aineenvaihduntaan 
Vaikuttaa hermoston normaalitoimintaan

B6-, B9-vitamiini (folaatti), B12-vitamiini, 
C-vitamiini 
Vaikuttaa immuunijärjestelmän normaalitoimintaan

B2-vitamiini (riboflaviini), C-vitamiini  
Auttavat suojaamaan soluja oksidatiivista stressiä 
vastaan

C-vitamiini 
Vaikuttavat normaaliin kollageenin tuotantoon ruston 
normaalitoimintaa varten

B7-vitamiini (biotiini) 
Vaikuttaa normaaliin makroravinteiden 
aineenvaihduntaan
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RAVINTOSISÄLTÖ
Annoskoko: 30 ml (1 pussi)
Annoksia: 30

per päivittäinen annos (30 ml)

Energiaa 30 kcal 130 kj

Rasvaa yhteensä
  josta tyydyttyneitä rasvoja

0 g 
0 g

Hiilihydraattia 
  josta sokereita

7,5 g
5,4 g

Proteiinia 0,3 g

Suolaa 0 g

per päivittäinen annos (30 ml) % NRV*

C-vitamiini 60 mg 75 %

Tiamiini (B1-vitamiini) 1.95 mg 177 %

Riboflaviini (B2-vitamiini) 1.7 mg 121 %

Niasiini (B3-vitamiini) 25 mg NE 156 %

B6-vitamiini 2.1 mg 150 %

Foolihappo 200 µg 100 %

B12-vitamiini 3 µg 120 %

Biotiini 150 µg 300 %

Pantoteenihappo (B5-vitamiini) 15 mg 250 %

Inositoli 25 mg

*NRV: Saannin vertailuarvot, 
 EU-asetus (EU) Nro. 1169/2011

Stevian lehtiuute

Vadelma

Valkoinen viinirypäle

Päärynä

Aronia

Acai-marja

Aloe Vera

Parsakaali

Mustikka

Panax Ginseng

Rypäleen kuoriuute

Amla

Concord-rypäle

Granaattiomena

Rypäleen siemenuute

KÄYTTÖ
 
Aloita päiväsi isolla vesilasillisella, yhdellä 
Sunrise-pussilla ja 20 Nitro-tipalla. Tee siitä 
aamurutiinisi – tulet taatusti ihastumaan 
siihen.

Veden juominen tyhjään vatsaan vähentää 
näläntunnetta ja saa meidät syömään vähemmän. 
Se on helppo apu jokaiseen ruokavalioon. 
Komparatiivisissa tutkimuksissa paljon vettä 
juovat laihtuivat huomattavasti enemmän. 

Se auttaa kehoa poistamaan yön aikana 
kerääntyneitä toksiineja. Keho puhdistaa itsensä 
yön aikana. Tämän prosessin aikana tuotetut 
toksiinit on poistettava kehosta. Juomalla 
vettä aamulla autamme toksiinien poistoa. Se 
stimuloi aineenvaihduntaa. Vesi antaa soluille 
tehokkaaseen toimintaan tarvittavan nesteen, 
joka on välttämätön vaatimus toimivalle 
aineenvaihdunnalle. Sen lisäksi keho polttaa 
kaloreita vettä käsitellessään. Keho käyttää suuren 
osan näistä kaloreista lämmittämällä kylmän 
veden ruumiinlämpöiseksi.

Karpalo

Mangostani

LimettI

Pinaatti

MUUT AINESOSAT
 Tiamiini/B1-vitamiini
 Riboflaviini/B2-vitamiini
 Niasiini/B3-vitamiini
 Pantoteenihappo/B5-vitamiini
 B6-vitamiini
 B7-vitamiini/biotiini
 Inositoli/B8-vitamiini
 Foolihappo/B9-vitamiini
 B12-vitamiini
 C-vitamiini

Porkkana

AINESOSAT, KYÄNI SUNRISE

Vesi, fruktoosi, vaalea rypälemehutiiviste (Vitis vinifera 
L.), päärynämehutiiviste (Pyrus communis L.), Concord-
rypälemehutiiviste (Vitis labrusca L.), mustikkamehutiiviste 
(Vaccinium corymbosum L.), Aronia-mehutiiviste (Aronia 
melanocarpa Michx), granaattiomenamehutiiviste 
(Punica granatum L.), vadelmamehutiiviste (Rubus 
idaeus L.), kirkastettu limettimehutiiviste (Citrus latifolia 
Tanaka), porkkana- (Daucus carota L. var. Sativus) 
ja mustikkamehutiiviste (Vaccinium corymbosum 
L.), happamuudensäätöaine omenahappo ja 
sitruunahappo, viinirypäleenkuoriuute (Vitis vinifera 
L.), mangostanimehutiiviste (Garcinia mangostana L.), 
Alaskan villimustikkatiiviste (Vaccinium uliginosum L.), 
sakeutusaine: ksantaanikumi, luonnollinen vadelma-
aromi, C-vitamiini (askorbiinihappo), inositoli, B3-vitamiini 
(niasiini / niasiiniamidi), säilöntäaine: kaliumsorbaatti 
ja natriumbentsoaatti, pantoteenihappo (B5-vitamiini / 
D-kalsiumpantotenaatti), biotiini, rypäleensiemenuute 
(Vitis vinifer) a.), Aloe Vera -geeliuute (Aloe barbadensis 
Mill.), pinaattijauhe (Spinacia oleracea L.), makeutusaine: 
stevioliglykosidi, granaattiomenauute (Punica granatum 
L.), parsakaalijauhe (Brassica oleracea L. var. Italica), 
lehtikaalijauhe (Brassica oleracea L. var. Acephala), Panax-
ginseng-uute (Panax ginseng CA Meyer), B6-vitamiini 
(pyridoksiinihydrokloridi), tiamiini  
(B1-vitamiini / tiamiinihydrokloridi), karpalouute (Vaccinium 
macrocarpon Aiton), Riboflaviini (B2-vitamiini), Acai-uute 
(Euterpe oleracea Mart.), Amla-marjajauhe (Phyllanthus 
emblica L.), B12-vitamiini (syanokobalamiini), foolihappo 
(pteroyylimonoglutamiinihappo). 

Lehtikaali
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Terveellisen ruokavalion noudattaminen voi olla 
hankalaa, minkä lisäksi meidän täytyy myös sulattaa 
ravinteet saadaksemme energiaa koko päivän ajan.

Kyäni Nitro Xtremessä yhdistyvät Kyäni Nitro FX:stä 
tuttu tiivistetty Noni-mehu sekä muut tärkeät ravinteet, 
jotka vähentävät väsymystä ja uupumusta ja auttavat 
kehoa sulattamaan muiden Triangle of Wellness 
-tuotteiden sisältämät ravinteet.*

Me kutsumme tätä Nitro-efektiksi, joka antaa keholle 
voimaa tehostaa aineenvaihduntaa, ja Nitro-vaikutus 
on auttanut ihmisiä saamaan ravinnosta tuloksia, 
jollaisia he eivät ole aikaisemmin kokeneet.

*Kyäni Nitro Xtreme sisältää niasiinia, joka tukee väsymyksen ja uupumuksen lievittämistä, 
sekä tiamiinia, joka tukee normaalia energia-aineenvaihduntaa.

KYÄNI
NITRO XTREME
KYÄNI
NITRO FX
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Noni-mehutiiviste

Nitro FX ja Nitro Xtreme sisältävät 

Kyänin patentoitua Noni-

tiivistesekoitusta.

Kyäni Nitro Xtreme sisältää tätäkin 

enemmän Noni-tiivistettä sekä muita 

ainesosia, jotka antavat kehollesi 

lisätehoa.

KÄYTTÖ 
Ota 1 ml (20 tippaa) korkeintaan kolme 
kertaa päivässä osana Healthy Living 
-elämäntapaasi. Ravista hyvin ennen 
käyttöä.
Suosittelemme, että otat Nitron ennen 
Sunrisea ja Sunsetia ravinteiden 
optimaalisen imeytymisen varmistamiseksi 
sekä päivän mittaan energiatasosi 
tehostamiseksi.

AINESOSAT, KYÄNI NITRO XTREME 

Glyseriini (humektantti), puhdistettu vesi, 
magnesiumkloridiheksahydraatti, fruktoosi, 
Noni-mehutiiviste (Morinda citrifolia), väri: 
karamelli (E 150d), happamuudensäätöaine: 
sitruunahappo, luonnollinen aromi: minttu, 
sinkkisulfaattimonohydraatti, naamiointiaine 
(vaihtelevina määrinä: vesi, lakritsiuute), 
niasiiniamidi, tiamiinimononitraatti, 
mikrokapseloitu koentsyymi Q10, 
kromikloridiheksahydraatti.

RAVINTOSISÄLTÖ

per 2 ml** % NRV*

Tiamiini (B1-vitamiini) 1 mg 90,7 %

Niasiini (B3-vitamiini) 2,4 mg NE 15 %

Sinkki 2,3 mg 23 %

Kromi 9,7 µg 24 %

CoQ10 (ubikinoni) 500 µg

Noni-mehu (Morinda citrifolia) 160 mg

*NRV: Saannin vertailuarvot, 
 EU-asetus (EU) Nro. 1169/2011

AINESOSAT, KYÄNI NITRO FX

Vesi, Noni-mehutiiviste (Morinda citrifolia), 
fruktoosi, luonnollinen aromi: minttu, 
happamuudensäätöaine: sitruunahappo, 
säilöntäaine: kaliumsorbaatti, säilöntäaine: 
kaliumbentsoaatti.

RAVINTOSISÄLTÖ

per 3 ml

Noni-mehu (Morinda citrifolia) 312 mg

KESKEISET EDUT

Sinkki 
Tukee normaalia kognitiivista 
toimintaa

B1-vitamiini (tiamiini) 
Tukee sydämen normaalitoimintaa

B3-vitamiini (niasiini) 
Tukee väsymyksen ja uupumuksen 
vähentymistä

Sinkki 
Auttaa suojaamaan soluja oksidatiivista 
stressiä vastaan

Vaikuttaa immuunijärjestelmän 
normaalitoimintaan

Sinkki 
Tukee normaalin testosteronitason 
ylläpitoa veressä

Sinkki 
Tukee normaalia hedelmällisyyttä ja 
lisääntymistä

Kromi, Sinkki 
Vaikuttavat normaaliin 
makroravinteiden aineenvaihduntaan.

AINESOSAT*
 

 Tiamiini/B1-vitamiini
 Niasiini/B3-vitamiini
 Sinkki
 Kromi
 CoQ10/ubikinoni

*Kyäni Nitro Xtreme sisältää niasiinia, joka tukee väsymyksen ja 
uupumuksen lievittämistä, sekä tiamiinia, joka tukee normaalia 
energia-aineenvaihduntaa.
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Kehon oikeanlaisen toiminnan ylläpitäminen on 
jokaiselle prioriteetti. Kyäni Sunset on tehokas 
tokotrienolien lähde, joka sisältää myös tärkeitä 
kalasta, mukaan lukien Alaskan luonnonvaraisesta 
lohesta, peräisin olevia omega-3-rasvahappoja, ja A- 
ja D-vitamiineja.

KYÄNI
SUNSET
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KÄYTTÖ 
Ota 3 kapselia ilta-aterian yhteydessä.

AINESOSAT
 Tokotrienoli/Tokoferoli
 Omega-3-rasvahapot/EPA ja DHA
 D-vitamiini
 A-vitamiini/beetakaroteeni

AINESOSAT, KYÄNI SUNSET

Kalaöljy (lohi ja muu luonnonvarainen kala), 
E-vitamiini (riisileseöljystä peräisin oleva 
tokotrienoli-tokoferoli), kalagelatiini, glyseriini 
(humektantti), vesi, Dunaliella Salinasta peräisin 
olevat luonnonmukaiset karotenoidit, D-vitamiini 
(kolekalsiferoli).

RAVINTOSISÄLTÖ

per päivittäinen annos 
= 3 kapselia  (2535 mg) % NRV*

Omega 3 749 mg

josta:

EPA (eikosapentaeenihappo) 425 mg

DHA (dokosaheksaeenihappo) 203 mg

A-vitamiini 801 µg RE 100 %

D-vitamiini 6 µg 120 %

E-vitamiini (tokotrienoli-tokoferoli) 121 mg α-TE 1008 %

*NRV: Saannin vertailuarvot,  
 EU-asetus (EU) Nro. 1169/2011

Aivot ovat kehon 
rasvaisin elin

60 prosenttia aivoistamme on 

rasvaa. Sen takia on tärkeää 

syödä niin sanottuja terveellisiä 

rasvoja. Esimerkiksi pähkinät 

ja rasvainen kala sisältävät 

erityisen runsaasti omega-3-

rasvahappoja.

KESKEISET EDUT

Omega-3 (EPA ja DHA) 
Tukee sydämen normaalitoimintaa

D-vitamiini 
Vaikuttaa immuunijärjestelmän 
normaalitoimintaan

A-vitamiini 
Vaikuttaa normaalin ihon ja näkökyvyn 
ylläpitoon

A- ja D-vitamiini 
Tukevat normaalien limakalvojen 
ylläpitoa 
Osallistuvat solujen jakautumiseen

KOKEILE KYÄNI 
7-PÄIVÄN PAKETTIA

Se sisältää Kyäni Sunrise, 
Sunset ja Nitro Xtreme 
-näytteitä.
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 KASVATTAA LIHASMASSAA1

 TUKEE TREENIN JÄLKEISTÄ    
 PALAUTUMISTA2

 TUKEE TERVETTÄ LUUSTOA3

Kehon hallitseva proteiini on kollageeni. 
Nuoruusvuosien aikana kehomme tuottaa kollageenia 
helposti ravinnon sisältämistä aminohapoista ja 
proteiinista. Ikääntymisen myötä kehomme kyky 
tuottaa kollageenia heikkenee. Aineenvaihdunta 
hidastuu, ihossa alkaa näkyä ikääntymisen merkkejä ja 
urheilusuorituksemme alkavat heikentyä. 

Koska nykyaikainen ruokavalio ei useinkaan sisällä suuria 
määriä luonnollista kollageenia, terveellisen kollageenin 
lisääminen ruokavalioon voi auttaa ylläpitämään 
hyvinvointia ikääntyessämme. Kyänin HL5- ja FIT20-
proteiinituotteet sisältävät hydrolysoitua ja helposti 
imeytyvää kollageeniproteiinia. Lisäksi FIT20:n sisältämä 
nurmella ruokittu heraproteiini-isolaatti edistää 
parempaa suoritusta treeneissä, optimoi palautumisen 
ja auttaa rakentamaan tervettä lihaksistoa.

KYÄNI 
PROTEIINI 
RAVINTOLISÄT

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
1 Proteiini vaikuttaa lihasmassan kasvuun.
2  Magnesium vaikutta väsymyksen ja 

uupumuksen vähentymiseen.
3  Magnesium vaikuttaa normaalien luiden ja 

hampaiden ylläpitoon.
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HEALTHY LIVING
Proteiini on yksi kehon keskeisistä rakennuspalikoista. 
Helposti sulavan proteiinin merkitys hyvinvoinnin 
ylläpitämiseksi kasvaa ikääntyessämme. Sitä on 
hiuksissa, ihossa ja nivelissä, ja se edistää terveen 
luuston ylläpitoa ja tervettä lihasten kasvua.  
HL5 tukee kehon proteiinintarvetta nurmella 
ruokitulla kollageenilla, joka on hydrolysoitu 
imeytymisen helpottamiseksi.

KYÄNI
HL5
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KÄYTTÖ 
Saadaksesi parhaan hyödyn aloita 
terveellinen tapa ottaa yksi  
HL5-pussillinen joka päivä – aamuisin, 
ennen nukkumaanmenoa tai aterioiden 
välissä. Ravista hyvin ennen käyttöä.

AINESOSAT, KYÄNI HL5 CITRUS 

Vesi, nurmella ruokitut kollageenipeptidit, 
erytritoli, happamuudensäätöaine: sitruunahappo, 
sakeuttamisaine: ksantaanikumi, luontainen 
aromi (meksikolainen limeuute, sisilialainen 
sitruunauute, luontainen kitkeryyden poistaja), 
natriumkloridi, frukto-oligosakkaridi, säilöntäaine: 
kaliumsorbaatti, omenasiideriviinietikkajauhe, 
makeutusaine: stevioliglykosidi.

AINESOSAT, KYÄNI HL5 PEACH

Vesi, naudan hydrolysoidut kollageenipeptidit, 
erytritoli, happamuudensäätöaine: sitruunahappo, 
luontainen persikka-aromi, sakeuttamisaine: 
ksantaanikumi, luontainen kitkeryyden poistaja, 
natriumkloridi, frukto-oligosakkaridi, säilöntäaine: 
kaliumsorbaatti, omenasiideriviinietikkajauhe, 
makeutusaine: stevioliglykosidi.

KESKEISET EDUT

Proteiini 
Vaikuttaa lihasmassan kasvuun 
Vaikuttaa lihasmassan ylläpitoon

Proteiini 
Vaikuttaa normaalin luuston ylläpitoon

Erytritoli 
Erytritolia sokerin sijaan sisältävien 
ruokien/juomien käyttö saa 
aikaan pienemmän veren 
glukoosipitoisuuden nousun niiden 
nauttimisen jälkeen sokerisiin ruokiin/
juomiin verrattuna

Makeutusaine: stevioliglykosidi

Erythritol

Sitruunahappo

Nurmella ruokittuja kollageenipeptidejä

Meksikolainen limettiuute

Sisilialainen  
sitruunauute

Natriumkloridi

Omenasiideri- 
viinietikkajauhe

Proteiini on yksi kehon keskeisistä rakennuspalikoista. Helposti 

sulavan proteiinin merkitys hyvinvoinnin ylläpitämiseksi kasvaa 

ikääntyessämme. Sitä on hiuksissa, ihossa ja nivelissä, ja se edistää 

terveen luuston ylläpitoa ja tervettä lihasten kasvua. HL5 tukee 

kehon proteiinintarvetta nurmella ruokitulla kollageenilla, joka on 

hydrolysoitu imeytymisen helpottamiseksi.

RAVINTOSISÄLTÖ
Annoskoko: 1 pussi (30 ml)
Annoksia: 30

Määrä per annos per 100 ml

Energiaa
109 kj

26 kcal
363 kj

87 kcal

Rasvaa 0 g 0 g

Hiilihydraattia
- josta sokereita

1,4 g
0 g

4,7 g
0 g

Kuitua 0,15 g 0,5 g

Proteiinia 5 g 16,7 g

Suolaa 0,11 g 0,37 g

SAMAT EDUT 
KUIN HL5 CITRUS 
-TUOTTEESSA, 
MUTTA ERI 
MAKUISENA:

HL5 PEACH
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PERFORMANCE-PROTEIINI 
Koska proteiini on kehon rakennusaine, 
proteiinijauheet tukevat (rasvattoman) lihasmassan 
(lihasanabolia) kasvua. Treeni saa aikaan 
muutosprosessin lihaksessa ja näin ollen lisää 
lihashypertrofiaa. Ruoasta tai proteiinipirtelöistä 
saamamme proteiinimolekyylit ovat keskeisen 
tärkeitä tälle prosessille. Tämän perustason 
rakennusaineen nopea saatavuus voi tukea myös 
lyhyempää palautumista treenin jälkeen.

Kehomme on jatkuvasti liikunnan ja jokapäiväisen 
elämän haasteiden aiheuttaman rasituksen alaisena. 
FIT20 sisältää 10 grammaa hydrolysoitua kollageenia 
ja 10 grammaa nurmella ruokittua heraproteiini-
isolaattia – joita täydentää magnesium. Tämä auttaa 
optimoimaan lihasten palautumisen ja kasvun 
treenin ja jokapäiväisen elämän haasteiden jälkeen.*

KYÄNI
FIT20

*(Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi 
yhdessä aktiivisen elämäntavan ja tasapainoisen 
ruokavalion kanssa.)
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KÄYTTÖ 
Sekoita yksi annos (30 g) FIT20-jauhetta huolellisesti 250–350 ml vettä tai 
maitotuotetta tai sekoita suosikkismoothieesi treenin jälkeen, aamiaisella tai mihin 
aikaan päivästä tahansa kasvattaaksesi päivittäistä proteiinin saantiasi. (Tämä tuote 
on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä aktiivisen elämäntavan ja tasapainoisen ruokavalion 
kanssa.)

Vinkki: FIT20:n vaniljan maku täydentää juomaasi tai smoothietasi erinomaisesti. Nauti se 
ruokavaliosi osana aina halutessasi.

AINESOSAT, KYÄNI FIT20

Nurmella ruokittu heraproteiini-isolaatti 
(maito), nurmella ruokitut kollageenipeptidit, 
luontainen vanilja-aromi, MCT-öljyjauhe (maito), 
magnesiumsitraatti, auringonkukkalesitiini, 
makeutusaine: stevioliglykosidi.

Luontainen vanilja-aromi

MCT-öljyjauhe (maito)

Auringonkukka-
lesitiini

Nurmella ruokittuja kollageenipeptidejä

Makeutusaine 
stevioliglykosidi

RAVINTOSISÄLTÖ
Annoskoko: 30 g (1 mitallinen)
Annoksia per pussi: 14

Määrä per annos per 100 g

Energiaa
484 kj

116 kcal
1577 kj

377 kcal

Rasvaa 1,7 g 5,4 g

- Tyydyttyneitä 1,2 g 3,9 g

Hiilihydraattia 3,6 g 11,9 g

- josta sokereita 0,3 g 0,8 g

Kuitua 0,9 g 2,8 g

Proteiinia 20 g 65,2 g

Suolaa 0,2 g 0,5 g

Magnesium 0,1 g 0,33 g

*27 % ruokavalion viitearvoista 
 EU-asetus (EU) Nro. 1169/2011

FIT20 on valmistettu nurmella 
ruokitusta heraproteiini-isolaatista ja 
hydrolysoidusta kollageenista. Se on 
ainutlaatuinen proteiinin ja magnesiumin 
yhdistelmä, joka parantaa suorituskykyä, 
tukee treeniä ja palautumista ja auttaa 
rakentamaan tervettä lihaskudosta.*
*Proteiini vaikuttaa lihasmassan kasvuun.

MUUT AINESOSAT
 Magnesiumsitraatti

KESKEISET EDUT

Magnesium 
Tukee väsymyksen ja uupumuksen 
vähentymistä
Vaikuttaa normaaliin psykologiseen 
toimintaan

Proteiini 
Vaikuttaa lihasmassan kasvuun
Tukee lihasmassan ylläpitoa
Vaikuttaa normaalin luuston ylläpitoon

Proteiini, magnesium  
Vaikuttavat normaalin luuston 
ylläpitoon

Magnesium  
Vaikuttaa normaaliin 
proteiinisynteesiin
Vaikuttaa hermoston 
normaalitoimintaan
Osallistuu solujen jakautumiseen

Magnesium 
Vaikuttaa normaaliin energia-
aineenvaihduntaan

Magnesium 
Tukee elektrolyyttitasapainoa

Magnesium 
Vaikuttaa normaalien hampaiden 
ylläpitoon

AMINOHAPPOTAULUKKO
Määrä per annos 1 mitallinen (30 g)

per päivittäinen annos (30 ml) % NRV*

Alaniini 1,62 g

Arginiini 1,12 g

Asparagiinihappo 2,03 g

Kysteiini <0,0007 g

Kystiini 0,32 g

Glutamiinihappo 3,27 g

Glysiini 3,02 g

Histidiini 0,29 g

Hydroksiproliini 1,32 g

Isoleusiini 0,96 g

Leusiini 1,61 g

Lysiini 1,67 g

Ornitiini <0,0057 g

Metioniini 0,28 g

Fenyylialaniini 0,58 g

Proliini 2,30 g

Seriini 0,92 g

Treoniini 1,06 g

Tryptofaani 0,26 g

Tyrosiini 0,41 g

Valiini 0,94 g

*NRV: Saannin vertailuarvot, 
 EU-asetus (EU) Nro. 1169/2011
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Jos etsit terveellistä välipalaa, nyt olet sen löytänyt! 
Nucleus-patukasta saat luonnollista proteiinia, 
vitamiineja ja mineraaleja – aamiaisella, treenin 
jälkeen tai välipalana. Maapähkinärouheen ja 
mustikoiden yhdistelmä on vastustamaton. Ja mikä 
parasta: tässä proteiini- ja energiapatukassa ei ole 
lainkaan keinotekoisia makuaineita, makeutusaineita 
tai lisäaineita. Se on 100 % vegaaninen ja 
gluteeniton. Nucleus -proteiini- ja energiapatukka on 
luonnonmukainen, kasvipohjainen proteiinilähde, 
ja taatusti laktoositon. Arvokkaat ja ravinnerikkaat 
kasvipohjaiset ainesosat tukevat sinua treenin aikana 
ja muissa aktiivisissa seikkailuissa.

 Nopeaa ja pitkäkestoista energiaa

 Voidaan käyttää ennen urheilua, sen   
 aikana tai sen jälkeen

 Sopii myös välipalaksi

 Purtavaa energiaa

 Erittäin hyvin sulavaa, koska    
 valmistettu ilman keinotekoisia   
 aromeja, väri- ja säilöntäaineita.

KYÄNI
NUCLEUS 
PROTEIN & 
ENERGY BAR
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AINESOSAT, KYÄNI NUCLEUS
Paahdettu maapähkinä (26 %), riisisiirappi, 
taatelimassa, auringonkukansiemenet, 
riisiproteiini, kookosöljy, herneproteiini, 
luontainen aromi, kuivattu mustikkajauhe

Riisisiirappi

Taatelimassa

Kookospähkinäöljy

Herneproteiini

Kuivattu 
mustikkajauhe

Paahdetut maapähkinät

Auringonkukansiemenet

Riisiproteiini

NUCLEUS MAAPÄHKINÄ- JA 
MUSTIKKAPROTEIINIENERGIAPATUKKA ON:

 Vegaaninen

 Gluteeniton

 Maidoton

VAIN UONNOLLISTA MAKUA!

 Ei keinotekoisia makuaineita

 Ei lisäaineita

 Ei säilöntäaineita

Fosfori 
Vaikuttaa normaalien hampaiden 
ylläpitoon

RAVINTOSISÄLTÖ
Annoskoko: 1 patukka (50 g)
Annoksia: 12

Määrä per annos per 100 g % NRV*

Energiaa
976 kj

244 kcal
1951 kj

488 kcal

Rasvaa 14,1 g 28,2 g 20%

josta tyydyttyneitä 3,4 g 6,8 g 17%

Hiilihydraattia 16,5 g 32,9 g 6%

josta sokereita 12,5 g 25,0 g 14%

Kuitua 2,5 g 5 g **

Proteiinia 10 g 20 g 20%

Suolaa 0,03 g 0,06 g 0,5%

Vitamiinit ja 
mineraalit

Kalsium 22,5 mg 45 mg 3%

Rauta 1,5 mg 3 mg 11%

Magnesium 58 mg 116 mg 15%

Mangaani 0,6 mg 1,2 mg 29%

Molybdenum 0,6 mg 1,2 mg 120%

Fosfori 145 mg 290 mg 21%

Kalium 220,5 mg 441 mg 11%

Natrium 29,9 mg 59,7 mg **

Sinkki 1,2 mg 2,4 mg 12%

Biotiini 4 µg 8 µg 8%

Foolihappo 25 µg 50 µg 12,5%

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

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

E-vitamiini 
(DL a-tokoferolihapon muodossa)

3,7 mg 7,3 mg 31%

*NRV: Saannin vertailuarvot,
 EU-asetus (EU) Nro. 1169/2021
** NRV ei saatavissa

KESKEISET EDUT

Proteiini 
Vaikuttaa lihasmassan kasvuun
Tukee lihasmassan ylläpitoa

Proteiini, mangaani, fosfori 
Vaikuttavat normaalin luuston 
ylläpitoon

Magnesium, mangaani, fosfori 
Vaikuttavat normaaliin energia-
aineenvaihduntaan

Magnesium  
Vaikuttaa normaaliin 
proteiinisynteesiin

Molybdenum 
Tukee normaalia rikki-
aminohappoaineenvaihduntaa

Magnesium 
Tukee väsymyksen ja uupumuksen 
vähentymistä
Vaikuttaa hermoston 
normaalitoimintaan
Vaikuttaa normaaliin psykologiseen 
toimintaan

Magnesium 
Tukee elektrolyyttitasapainoa

Magnesium 
Osallistuu solujen jakautumiseen

Mangaani, E-vitamiini 
Auttavat suojaamaan soluja 
oksidatiivista stressiä vastaan

Fosfori 
Tukee solukalvojen normaalitoimintaa

Mangaani  
Tukee sidekudoksen normaalia 
muodostumista
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LUONTOON POHJAUTUVA 
ATERIANKORVIKE – 
VITAMIINEJA, MINERAALEJA 
JA PROTEIINIA
Olet sitoutunut terveelliseen ruokavalioon ja ravitsemaan 
kehoasi, jotta se toimii parhaimmillaan. Vaihdat 
epäterveelliset välipalat terveellisiin, suunnittelet ateriat 
etukäteen välttääksesi houkutuksen syödä ulkona ja 
aloitat jokaisen päiväsi smoothiella. Mutta sitten elämä vie 
mennessään, ja kaikki houkuttelevat välipalat ilmestyvät 
taas ruokakaappiisi eikä aikaa tunnu löytyvän smoothien 
valmistamiseen aamulla. Tämä on jokaiselle tuttua.

Terveellinen ruokavalio ei aina ole kaikkein helpoin 
vaihtoehto. Mutta sitten luotiin Kyäni Core 140+.  
Nyt saat ravitsevan ateriankorvikepirtelön, joka on valmis 60 
sekunnissa ja täynnä tärkeitä ravinteita. Se on kattava ateria, 
joten sinun ei tarvitse lisätä siihen muita ruokia. Sekoita se 
veteen ja jatka päivääsi tietäen, että sitoutumisesi terveisiin 
elämäntapoihin jatkuu jokaisella siemauksella.

Kyäni Core 140+ -ateriankorvikepirtelö sisältää proteiinia, 
kuitua ja tärkeitä vitamiineja ja mineraaleja – kaikki 
yhdessä, kätevässä ateriassa. Siinä on 21,6 grammaa 
nurmella ruokittua proteiinia, joka tukee lihaskudosta, 
luonnonmukaisia vihanneksia ruokavaliota täydentämään 
ja 2,5 grammaa luonnonmukaista ravintokuitua. Se sisältää 
myös ruoansulatusentsyymejä ja probiootteja, jotka 
täydentävät terveellisten ainesosien yhdistelmän.  
Kaikki tämä, mutta vain 243,6 kaloria ja vain 2,2 grammaa 
sokeria – juuri tarpeeksi antaakseen kehollesi sen 
tarvitseman energian ilman keinotekoisia makeutusaineita. 
Terveellisen ruokavalion noudattamisen ei tarvitse olla 
vaikeaa. Kokeile kätevintä luonnonmukaista ateriaa, Kyäni 
Core 140+.

KYÄNI
CORE 140+

#HEALTHYCONVENIENTNUTRITION
#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#MEALREPLACEMENT
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Punajuurimehutiiviste

Malphighia glabra 
-marjat

Spirulina (Arthrospia platensis) 

Kuivattu omena

Ohran versot

Vehnänoras

Soijalesitiinijauhe

Kaura

Tiivistetty 
Chlorella-neste

Camellia sinensis 
lia sinensis -kasvin 
lehdet

Vitis Vinifera L  
-kasvin lehdet.

Daucus Carota  
-kasvin juurijauhe

Tomaatti

Radix astragalus 
-kasvin juuri

Parsakaali

Punica Granatum L. 

Eleutherococcus-kasvin  
kuivattu juuri

Sambucus nigra 
-hedelmäjauhe

Paahdettu kurpitsan-
siemenproteiini

Kaakaojauhe

Luomu pellavan- 
siemenjauhe

Vaccinum Myrtillus 
-hedelmä

Ginkgo Biloba -lehti

Medicago sativa 
-kasvin lehdet

Soijapapu- 
hiutaleet

KESKEISET EDUT

A-vitamiini, B2-vitamiini 
(riboflaviini), B3-vitamiini (niasiini), 
B7-vitamiini (biotiini) 
Tukevat normaalien limakalvojen ja 
ihon ylläpitoa
C-vitamiini  
Tukee normaalia kollageenin tuotantoa 
verisuonten, luuston, rustojen, ienten 
ja hampaiden normaalitoiminnan 
ylläpitämiseksi.
Kupari 
Tukee ihon ja hiusten normaalia 
pigmentaatiota
Kupari, seleeni, B7-vitamiini 
(biotiini), sinkki 
Vaikuttavat normaalien hiusten 
ylläpitoon

A-vitamiini, B2-vitamiini 
(riboflaviini), sinkki 
Vaikuttavat normaalin näkökyvyn 
ylläpitoon

A-, D-, C-, B6-, B9-vitamiini (folaatti), 
B12-vitamiini, rauta, kupari, seleeni
Vaikuttavat immuunijärjestelmän 
normaalitoimintaan
C-, B1-vitamiini (tiamiini), B2 
(riboflaviini), B3 (niasiini), B5 
(pantoteenihappo), B6, B7 (biotiini), 
B12, kalsium, kupari, rauta, 
magnesium, mangaani, jodi 
Vaikuttavat normaaliin energia-
aineenvaihduntaan
B6-vitamiini  
Hormonitoiminnan sääntely
C-vitamiini 
Edistää pelkistetyn E-vitamiinimuodon 
uudistumista
Auttaa ylläpitämään 
immuunijärjestelmän 
normaalitoimintaa intensiivisen 
liikunnan aikana ja sen jälkeen

B6-, B9-vitamiini (folaatti), B12 
Edistävät normaalia homokysteiinin 
aineenvaihduntaa
B7-vitamiini (biotiini), sinkki 
Vaikuttavat normaaliin 
makroravinteiden aineenvaihduntaan

Sinkki 
Vaikuttaa normaaliin DNA-synteesiin

D-vitamiini, kalsium, magnesium
Vaikuttavat normaalien luiden ja 
hampaiden ylläpitoon

Spinaciae  
oleraceae

Kokojyväriisijauho

B6-vitamiini 
Vaikuttaa normaaliin 
kysteiinisynteesiin, 
normaaliin proteiini- ja 
glykogeeniaineenvaihduntaan

Sinkki 
Vaikuttaa normaaliin happopohjaiseen 
aineenvaihduntaan ja normaaliin 
hiilihydraattiaineenvaihduntaan

B6-, B12-vitamiini, rauta 
Vaikuttavat normaaliin punasolujen 
muodostumiseen
D-vitamiini 
Edistää kalsiumin ja fosforin normaalia 
imeytymistä/käyttöä ja veren 
normaalia kalsiumpitoisuuttai
K-vitamiini, kalsium 
Tukevat normaalia veren hyytymistä

D-vitamiini, kalsium, magnesium 
Tukevatnormaalia lihasten toimintaa

Sinkki 
Tukee normaalia hedelmällisyyttä ja 
lisääntymistä
Tukee normaalin testosteronitason 
ylläpitoa veressä

Magnesium, sinkki 
Tukee normaalia proteiinisynteesiä

Rauta, sinkki, jod 
Tukevat normaalia kognitiivista 
toimintaa
C-, B2-vitamiini (riboflaviini), B3 
(niasiini), B5 (pantoteenihappo), B6, 
B9 (folaatti), B12, magnesium, rauta 
Tukevat väsymyksen ja uupumuksen 
vähentymistä
C-, B1-vitamiini (tiamiini), B3 
(niasiini), B6, B7 (biotiini), B9 
(folaatti), B12, magnesium 
Edistävät hermoston 
normaalitoimintaa ja normaalia 
psykologista toimintaa.

Seleeni, inkki 
Vaikuttavat normaalien kynsien 
ylläpitoon
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KÄYTTÖ 
Lisää 2 täyttä mitallista (60 g) jauhetta 
300 ml kylmää vettä tai haluamaasi 
maitotuotetta. Ravista tai sekoita 
huolellisesti.

AINESOSAT, KYÄNI CORE 140+

Ultra whey WPI 90 -hera, maitoproteiinitiiviste 
85 %, kookosjauhe, inuliini, luomu 
kookospähkinäsokeri, vihannessekoitus, 
maitojauhe, vitamiini- ja mineraaliseos, 
kaakaojauhe, kokojyväriisijauho, 
luontainen suklaa-browniearomi, 
luomu pellavansiemenjauhe, paahdettu 
kurpitsansiemenproteiini, koliinibitartraatti, 
vaaleanpunainen Himalajan suola, 
ruoansulatusentsyymisekoitus, stevia, Lactospore.

MUUT AINESOSAT
 A-vitamiini
 B1-vitamiini
 B2-vitamiini
 B3-vitamiini
 B5-vitamiini
 B6-vitamiini
 B7-vitamiini
 B12-vitamiini
 C-vitamiini
 D2-vitamiini
 E-vitamiini
 K1-vitamiini
 Kalsium
 Kupari
 Jodi
 Rauta
 Mangaani
 Magnesium
 Kalium
 Seleeni
 Natrium
 Sinkki

RAVINTOSISÄLTÖ
Annoskoko: 60 g (2 mitallista)
Annoksia: 14

Määrä per annos per 100 g

Energiaa
1019,3 kj

243,6 kcal
1682 kj

402 kcal

Proteiini 21,6 g 35,7 g

Rasvaa 8,1 g 13,4 g

Hiilihydraattia 21,4 g 35,3 g

josta sokereita 2,2 g 3,7 g

Kuitua 2,5 g 4,1 g

Suolaa 530,9 mg 876 mg

VITAMIINI- JA MINERAALISEKOITUS**
3 550 mg annos Premix-sekoitusta

Ravinne Ravinteen vähimmäismäärä % NRV*

A-vitamiini 240 µg RE 30 %

D2-vitamiini 1,5 µg 30 %

E-vitamiini 3,6 mg α-TE 30 %

K1-vitamiini 22,5 µg 30 %

C-vitamiini 24 mg 30 %

B1-vitamiini 0,33 mg 30 %

B2-vitamiini 0,42 mg 30 %

B3-vitamiini 4,8 mg 30 %

B6-vitamiini 0,42 mg 30 %

B9-vitamiini 60 µg 30 %

B12-vitamiini 0,75 µg 30 %

H-vitamiini 1,5 µg 30 %

B5-vitamiini 1,8 mg 30 %

Kalsium 240 mg 30 %

Fosfori 210 mg 30 %

Magnesium 112,5 mg 30 %

Rauta 4,2 mg 30 %

Sinkki 3 mg 30 %

Kupari 0,3 mg 30 %

Mangaani 0,6 mg 30 %

Seleeni 16,5 µg 30 %

Jodi 45 µg 30 %

Natrium 172,5 mg **

Kalium 500 mg 25 %

* NRV = Saannin vertailuarvo
** ** Saannin vertailuarvoja ei ole

Toisin kuin proteiinipirtelöt, 
ateriankorvikepirtelöiden tarkoituksena 
on tarjota kokonaisen aterian ravinteet. 
Useimmissa ateriankorvikepirtelöissä on 
200–400 kaloria ja runsaasti proteiinia, kuitua 
ja tärkeitä vitamiineja ja hivenaineita. Tästä 
syystä Kyäni Core 140+ -pirtelöt ovat kätevä 
tapa saada terveellinen ja vähäkalorinen 
ateria, kun aikaa on vähän. Voit kuljettaa 
ateriankorvikepirtelöitä kätevästi mukana. 
Ne auttavat sinua vastustamaan kiusausta 
herkutella epäterveellisellä pikaruoalla.

Jos olet stressaantunut tai kiireinen, on paljon 
helpompaa napata kätevä pikaruoka-annos. 
Valitettavasti pikaruoka vaikuttaa yleensä 
haitallisesti painoosi. Useimmat pikaruoat 
sisältävät paljon sokeria ja hiilihydraatteja, 
minkä lisäksi niistä puuttuvat terveelliset 
ravinteet. Pikaruoka sisältää myös runsaasti 
suolaa ja rasvaa, mikä aktivoi aivojen 
mielihyväkeskuksen. Tämä puolestaan 
voi johtaa ylensyömiseen. Terveellisistä 

Vähän energiaa sisältävän ruokavalion yhden aterian korvaaminen 
ateriankorvikkeella tukee painon ylläpitoa laihtumisen jälkeen. (Kehon 
painon ylläpitäminen laihdutuksen jälkeen). Vähän energiaa sisältävän 
ruokavalion kahden aterian korvaaminen ateriankorvikkeella tukee 
laihtumista. (Kehon painon vähentäminen).

Paranna Core 140+ 
-pirtelöiden tehoa 
käyttämällä niitä yhdessä 
Kyäni Nitron kanssa, 
joka tukee ravinteiden 
imeytymistä kehossa.

raaka-aineista valmistetut ateriat ovat 
paras vaihtoehto, mutta ne eivät aina sovi 
käytännöllisesti kiireiseen aikatauluun. 
Ateriankorvikepirtelöt ovat helppoja, 
menossa juotavia aterioita, ja huomattavasti 
terveellisempi vaihtoehto pikaruokaan 
verrattuna. Ateriankorvikepirtelöt on 
suunniteltu tarjoamaan kaikki ravinteet, joita 
saadaan täydellisestä ateriasta.

MIKSI ATERIANKORVIKEPIRTELÖ?
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Aivot ovat tärkeä asia. Kehon ohjauskeskuksena aivot ovat 
vastuussa sydämen sykkeestä, keuhkojen toiminnasta 
ja kyvystäsi liikkua, tuntea ja ajatella. Sen takia aivot 
kannattaa pitää optimaalisessa toimintakunnossa. 
Syömälläsi ravinnolla on osansa aivojen terveinä 
pitämisessä. Ruokavalion avulla voit parantaa joitakin 
henkisiä kykyjä, kuten muistia ja keskittymiskykyä.

Useimmat energiajuomat antavat vain energiaa. 
Rehellisesti sanottuna kofeiinista on apua vain tiettyyn 
pisteeseen saakka. Niistä puuttuvat keskittymiskykyä 
ja valppautta parantavat ainesosat, minkä sijaan 
ne ovat täynnä sokeria ja keinotekoisia ainesosia. 
Kyäni ON on älykäs energiashotti, jossa yhdistyvät 
luonnonmukaisesti tuotetun guarana-kofeiinin teho* ja 
oma ainesosasekoituksemme, joka tukee keskittymiskykyä, 
valppautta ja ajatusten kirkkautta.**

KYÄNI
ON
KOGNITIIVINEN 
RAVINTO

*Ihmiskehossa kofeiini stimuloi keskushermostoa, ja kohtuullisesti käytettynä se lisää 
valppautta ja vähentää uneliaisuutta. (http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/caffeine)
**Kyäni ON sisältää vitamiineja B1 (Tiamiini),B2 (riboflaviini), B3 (niasiini), B6 ja B12. Nämä 
vitamiinit tukevat hermoston toimintaa, psykologista toimintaa (esim. B2-vitamiini) ja 
väsymyksen ja uupumuksen vähenemistä (esim. B1-vitamiini).

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#TURNONYOURBRAIN
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KÄYTTÖ 
Ravista hyvin. Ota yksi kokonainen pussi 
(60 ml) saadaksesi parhaan hyödyn. 
Kofeiinipitoisuuden mukaan suurin 
päiväannos on 3 pussia. Vaikutus voi 
vaihdella yksilöllisesti, mutta kestää yleensä 
4–6 tuntia. Suunnittele uniaikataulusi sen 
mukaan.

HUOMIO: Lasten, raskaana olevien tai 
imettävien naisten ja kofeiinille yliherkkien 
ihmisten ei pidä käyttää tätä tuotetta. Jos käytät 
lääkkeitä tai olet sairas, neuvottele lääkärin 
kanssa ennen käyttöä.

MUUT AINESOSAT
 Tiamiini HCI
 Riboflaviini
 Nikotiiniamidi
 Pyridoksiini
 Metyylikobalamiini

AINESOSAT, KYÄNI ON

Puhdistettu vesi, ruokosokerisiirappi, erytritoli, 
sitruunahappo, guaraanansiemenuute, inositoli, 
vihreä tee -uute (L-teaniini), natriumkloridi, 
tauriini, B3-vitamiini (nikotinamidi), sitikoliini, 
luonnollinen vadelma-aromi, ksantaanikumi, 
sitrulliini, Alpina Galangal, luonnollinen 
peitearomi, Ashwagandha-juuriuute, 
kaliumsorbaatti, luonnollinen greippiaromi, 
Stevia, pyrrolokinoliinikinoni, Alaskan villi 
mustikka, Bacopa Monnieri, B6-vitamiini 
(pyridoksiini), B2-vitamiini (riboflaviini), 
B1-vitamiini (tiamiini-HCl), B12-vitamiini 
(metyylikobalamiini)

RAVINTOSISÄLTÖ
Annoskoko: 1 pussi (62 g)
Annoksia: 7

Määrä per annos per 100 g

Energiaa
88 kj

21 kcal
142 kj

34,5 kcal

Rasvaa Jäämiä < 0,1 g

Hiilihydraattia
josta sokereita

5,82 g
2 g

9,38 g
3,22 g

Proteiini <0,5 g <1g

Suolaa 0,29 g 0,467 g

Kofeiinia 100 mg 161,3 mg

Vitamiineja

B1-vitamiini 0,68 mg 1,1 mg

B2-vitamiini 0,87 mg 1,4 mg

B3-vitamiini 9,92 mg 16 mg

B6-vitamiini 0,87 mg 1,4 mg

B12-vitamiini 1,55 µg 2,5 µg

KESKEISET EDUT

B1-vitamiini (tiamiini),  
B2-vitamiini (riboflaviini),  
B3-vitamiini (niasiini),  
B6-vitamiini, B12 
Vaikuttavat hermoston 
normaalitoimintaan
B2-vitamiini (riboflaviini),  
B3-vitamiini (niasiini), B6-vitamiini, 
B12 
Tukevat väsymyksen ja uupumuksen 
vähentymistä

B1-vitamiini (tiamiini), B3-vitamiini 
(niasiini), B6-vitamiini, B12 
Vaikuttavat normaaliin psykologiseen 
toimintaan

Kloori (NaCl) 
Tukee normaalia ruoansulatusta 
tuottamalla vatsassa suolahappoa

B6- ja B12-vitamiini, koliini  
Edistävät normaalia homokysteiinin 
aineenvaihduntaa

B6-vitamiini 
Vaikuttaa normaaliin kysteiinisynteesiin 
ja normaaliin proteiini- ja 
glykogeeniaineenvaihduntaan

B1-vitamiini (tiamiini)
Tukee sydämen normaalitoimintaa

B2-vitamiini (riboflaviini) 
Auttaa suojaamaan soluja oksidatiivista 
stressiä vastaan

B6-, B12-vitamiini 
Vaikuttavat normaaliin punasolujen 
muodostumiseen

B2-vitamiini (riboflaviini),  
B3-vitamiini (niasiini) 
Vaikuttavat normaalin ihon ylläpitoon

B2-vitamiini (riboflaviini)
Vaikuttaa normaalin näkökyvyn 
ylläpitoon

Alpinia Galangal

Vihreä tee -uute

Alaskan villimustikka 
-uute

Guaranan siemenuute

Bacopa Monnieri

Ashwagandhan 
juuriuute

Ruokosokerisiirappi

Stevia

 Inositoli
 Sitikoliini
 L-sitruliini
 Tauriini
 Pyrrokinoliinikinoni
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Elämme maailmassa, jossa kovaa työtä ja jokapäiväistä raatamista 
ihaillaan, jopa ylistetään. Oletpa äiti, joka vie lapsiaan uimakouluun 
ja varmistaa, että ruoka on valmiina oikeaan aikaan, nuori yrittäjä, 
joka uhraa jokaisen vapaan hetkensä oman startup-yrityksensä 
hyväksi, tai ylemmän tason yritysjohtaja, joka on aina menossa, 
elämä on kiireistä. Tiedämme, miltä sinusta tuntuu. Jatkuva 
raataminen päivästä toiseen voi saada sinut tuntemaan itsesi 
uupuneeksi ja tyhjäksi.

Kyäni arvostaa kovaa työtä, mutta sitäkin enemmän välitämme 
älykkäästä työnteosta – siitä, että saavutat kaiken haluamasi 
päivän aikana, mutta teet sen tavalla, joka ei vaaranna terveyttäsi.

Tämä älykäs energiashotti sisältää vain 2 grammaa sokeria ja 
21 kaloria, joten voit aloittaa päiväsi huoletta sen voimalla. 
Se antaa tehoa tärkeisiin tehtäviin tai auttaa selviämään 
iltapäiväväsymyksestä.

TURN 

YOUR BRAIN
AIVOT OVAT KEHON RASVAISIN ELIN
60 prosenttia aivoistamme on rasvaa.  
Sen takia on tärkeää syödä niin sanottuja 
terveellisiä rasvoja.  Esimerkiksi pähkinät ja 
rasvainen kala sisältävät erityisen runsaasti 
omega-3-rasvahappoja.

AIVOT KULUTTAVAT RUNSAASTI 
ENERGIAA
Aivot ovat suhteelliset pienet koko kehoon 
verrattuna. Vaikka aivojen osuus koko 
kehon painosta on vain kaksi prosenttia, 
ne kuluttavat 20 prosenttia kaikesta kehon 
päivän aikana käyttämästä energiasta. 
Aivojen on saatava jatkuvasti happea ja 
glukoosia.

AIVOJEN KOOLLA EI OLE MITÄÄN 
TEKEMISTÄ ÄLYKKYYDEN KANSSA
Miehillä on suuremmat aivot kuin naisilla. 
Miesten aivot ovat keskimäärin  
100 grammaa painavammat. Tällä painon 
erolla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä 
älykkyyden kanssa.

AIVOT KOOSTUVAT 
ERI OSISTA
ISOT AIVOT
Täällä sijaitsevat näkö- ja puhekeskukset. 
Myös ajattelu kuuluu isojen aivojen 
tärkeimpiin toimintoihin.

PIKKUAIVOT
Pikkuaivot ovat pääasiassa vastuussa kehon 
koordinaatiosta.

VÄLIAIVOT
Väliaivot ovat yhteydessä aivorunkoon. 
Täällä sijaitsee talamus. Se suodattaa 
sensorisia vaikutelmia ja välittää ne 
tietoisuuteen. Myös hypotalamus sijaitsee 
täällä. Se hallitsee unen ja hereilläolon 
rytmiä, nälkää ja janoa sekä sukupuoliviettiä 
ja käsittelee kivun ja lämpötilan tunteita.

AIVORUNKO
Aivorunko hallitsee refleksejä, kuten 
haukottelua, hengitystä ja sydämen sykettä.

Tutustu SUNSETiin, joka 
on tärkeä omega-3-
rasvahappojen lähde 
tehokkaisiin ravinteisiin 
yhdistettynä.
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Kyäni Europe AB  
Ebbe Lieberathsgatan 18B  

412 65 Göteborg

KYÄNI,® KYÄNI SUNRISE,® KYÄNI SUNSET,® KYÄNI NITRO XTREME,™ KYÄNI NITRO FX,® KYÄNI HL5,™ KYÄNI FIT20,™ KYÄNI EXPERIENCE MORE,® ja HEALTHY LIVING MOVEMENT™ 
ovat Kyäni, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä julkaisussa ei ole ® ja ™ -merkintöjä lukemisen helpottamiseksi. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Tässä tuotelehtisessä mainittuja tai implikoituja Kyänin liikekumppaneiden tulotasoja ei ole tarkoitettu edustamaan tyypillisen liikekumppanin ansaitsemaa tuloa, eikä niiden 
ole tarkoitettu edustavan tai takaavan tulotasoa, jota uudet liikekumppanit voivat lopulta ansaita. Menestymiseen Kyänilla tarvitaan kovaa työtä, ahkeruutta, määrätietoisuutta 
ja johtajuutta, ja menestyminen riippuu siitä, miten tehokkaasti liikekumppani näitä ominaisuuksia harjoittaa. 
Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA) ei ole arvioinut tässä mainittuja etuja. Kyänin tuotteita ei tule pitää eikä niitä koskaan tarjota lääkkeinä tai 
lääkehoitoina minkään fyysisen tai psyykkisen taudin, häiriön tai sairauden hoitoon. Kyänin tuotteita ei ole tarkoitettu minkään sairauden tai taudin diagnosointiin, hoitoon, 
parantamiseen tai ehkäisyyn.
© Kyäni tuotelehtinen. Kaikki oikeudet pidätetään. Aineistoa ei saa tuottaa uudelleen kokonaan tai osittain missään muodossa ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa. Painettu 
Euroopassa.
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