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KYÄNI ER FORTÆLLINGEN OM 
VORES PRODUKTER
Lige fra begyndelsen indså Kyänis grundlæggere 
ernæringspotentialet i vilde Alaska blåbær og 
kombinerede det med 20 andre fødevarer for at 
skabe Kyäni Sunrise, en lækker blanding af juice, 
der giver kroppen 10 vitaminer og mineraler. Som 
supplement til Sunrise findes Kyäni Sunset, formuleret 
med tokotrienoler sammen med Omega-3 fedtsyrer 
fra fisk inklusive vilde Alaska laks. Den samlende 
faktor, der fuldender Trianglen, er Kyäni Nitro, som 
hjælper kroppen med at absorbere næringsstofferne 
i Sunrise og Sunset.* Triangle of Wellness slutter sig 
til Kyänis proteinernæringsstoffer som den ideelle 
måde at få mest muligt ud af vores kost og sikrer, at vi 
får de næringsstoffer, der er nødvendige for at vi kan 
opretholde vores sunde livsstil.

KYÄNI 
TRIANGLE
OF WELLNESS

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE

SUNRISE & NITRO 
OM MORGENEN

NITRO 
MIDT PÅ DAGEN

SUNSET & NITRO
OM AFTENEN

*Kyäni Nitro Xtreme indeholder tiamin og niacin, der bidrager til et normalt energimæssigt 
stofskifte og niacin, der bidrager til at reducere træthed og udmattelse.
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Det vilde blåbær fra Alaska indeholder kraftige 
anthocyaninpigmenter, der beskytter det mod 
skader forårsaget af det barske miljø. Bærrene 
blandes med mere end 20 andre INGREDIENSER, 
og resultatet er den lækre Kyäni Sunrise med 
vandopløselige næringsstoffer og antioxidanter.

KYÄNI
SUNRISE

DE VIGTIGSTE FORDELE
B5-vitamin (Pantotensyre) 
Bidrager til normal mental præstationsevne

B1-vitamin (Tiamin) 
Bidrager til normal hjertefunktion

B1- (Tiamin), B2- (Riboflavin), B3- (Niacin), 
B5- (Pantotensyre), B6-, B7- (Biotin) og                              
B12-vitamin 
Bidrager til normal energiomsætning 
Bidrager til nervesystemets normale funktion 

B6-, B9- (Folat) B12- og C-vitamin 
Bidrager till immunsystemets normale funktion

B2- (Riboflavin) og C-vitamin 
Bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress

C-vitamin 
Bidrager til normal kollagendannelse som har 
betydning for bruskens normale funktion

Vitamin B7 (Biotin) 
Bidrager til normal omsætning af makronæringsstoffer 
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NÆRINGSDEKLARATION
Portionsstørrelse: 30 ml (1 pose)
Antal portioner: 30

pr. daglig dosis (30 ml)

Energi 30 kcal 130 kj

Fedt
  heraf mættet fedt 

0 g 
0 g

Kulhydrater
  heraf sukker 

7,5 g
5,4 g

Protein 0,3 g

Salt 0 g

pr. daglig dosis (30 ml) % 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 %

Folinsyre 200 µg 100 %

B12-vitamin 3 µg 120 %

Biotin 150 µg 300 %

Pantotensyre (B5-vitamin) 15 mg 250 %

Inositol 25 mg

*NRV: Næringsstofreferenceværdier, EU-forordning (EU) Nr. 
1169/2011

Steviablad-ekstrakt

Røde hindbær

Hvid drue

Pære

Aronia

Acaibær

Aloe Vera

Kål

Broccoli

Blåbær

Panax ginseng

Drueskal-ekstrakt

Amla

Concord-drue

Granatæble

Druekerne-ekstrakt

BRUGSANVISNING
 
Start dagen med et stort glas vand, 1 pose 
Sunrise og 20 dråber Nitro. Gør det til din 
morgenrutine - du vil elske det. 

At drikke vand på tom mave reducerer sultfølelsen 
og får os til at spise mindre, hvilket er en let måde 
at støtte en slankekur på. I sammenlignende 
undersøgelser tabte vanddrikkere sig betydeligt 
mere i vægt.

Vand hjælper kroppen til at eliminere toksiner 
om natten. Om natten renser kroppen sig selv. 
De toksiner, som produceres under denne proces, 
skal skylles ud. Ved at drikke vand om morgenen 
fremmer vi udskylningen af toksiner. Stofskiftet 
stimuleres. Vand giver cellerne den nødvendige 
væske til at sikre en stabil funktion. En uundværlig 
forudsætning for et velfungerende stofskifte. 
Desuden forbrænder kroppen kalorier ved 
omsætning af vandet. En stor del af kalorierne 
bruges ved opvarmning af koldt vand til 
kropstemperatur.

Tranebær

Mangosteen

Lime

Spinat

YDERLIGERE 
INGREDIENSER

 Tiamin/B1-vitamin 
 Riboflavin/B2-vitamin 
 Niacin/B3-vitamin 
 Pantotensyre/B5-vitamin 
 B6-vitamin
 Biotin/B7-vitamin
 Inositol/B8-vitamin
 Folinsyre/B9-vitamin
 B1-vitamin
 C-vitamin

Gulerødder

KYÄNI SUNRISE INGREDIENSER

Vand, fruktose, hvid druesaftkoncentrat (Vitis 
vinifera L.), pæresaftkoncentrat (Pyrus communis  
L.), Concord-druesaftkoncentrat (Vitis labrusca L.), 
blåbærsaftkoncentrat (Vaccinium corymbosum L.), 
aroniasaftkoncentrat ( Aronia melanocarpa Michx), 
granatæblesaftkoncentrat (Punica granatum L.), 
rødt hindbær-saftkoncentrat (Rubus idaeus L.), 
klaret limesaftkoncentrat (Citrus latifolia Tanaka), 
gulerodskoncentrat (Daucus carota L. var. Sativus) og 
blåbær (Vaccinium corymbosum L.), surhedsregulator 
æblesyre og citronsyre, drueskalekstrakt (Vitis 
vinifera L.), mangosteensaftkoncentrat (Garcinia 
mangostana L.), koncentrat af vilde blåbær fra 
Alaska (Vaccinium uliginosum L.), fortykningsmiddel 
xanthangummi, naturlig hindbærsmag, C-vitamin 
(askorbinsyre), inositol, B3-vitamin (niacin / 
niacinamid), konserveringsmiddel kaliumsorbat og 
atriumbenzoat, pantotensyre (B5-vitamin /D-calcium 
pantotenat), biotin, druekerneekstrakt (Vitis vinifer 
a L.), Aloe vera-gel ekstrakt (Aloe barbadensis Mill.), 
spinatpulver (Spinacia oleracea L.), sødemiddel 
steviolglykosid, granatæbleekstrakt (Punica 
granatum L.), broccolipulver (Brassica oleracea 
L. var. Italica), kålpulver (Brassica oleracea L. var. 
Acephala), Panax ginseng-ekstrakt (Panax ginseng 
C.A. Meyer), B6-vitamin (pyridoxinhydroklorid), 
thiamin (B1-vitamin/tiaminhydroklorid), 
tranebærekstrakt (Vaccinium macrocarpon Aiton), 
riboflavin (B2-vitamin ), acaiekstrakt (Euterpe 
oleracea Mart.), amlabær-pulver (Phyllanthus 
emblica L. ), B12-vitamin (cyanocobalamin), folinsyre 
(pteroylmonoglutaminsyre).
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Vi har ikke blot brug for at sikre os, at vi spiser 
en sund kost, men vi er også nødt til at omsætte 
næringsstofferne i maden ordentligt for at sikre energi 
til hele dagen.

Kyäni Nitro Xtreme kombinerer den samme 
koncentrerede Nonijuice-blanding, der findes i Kyäni 
Nitro FX med andre vigtige næringsstoffer for at 
reducere træthed og udmattelse og hjælpe din krop 
med omsætningen af de næringsstoffer, der leveres af 
resten af Triangle of Wellness.* 

Vi kalder dette for Nitro-effekten. Det giver ikke kun 
kroppen det, den har brug for til at øge stofskiftet, 
men har også hjulpet mange til at se resultater fra 
ernæringen, hvor de ikke havde set resultater før.

*Kyäni Nitro Xtreme indeholder niacin, som bidrager til at reducere træthed og udmattelse, 
og tiamin, som bidrager til en normal energiomsætning.

KYÄNI
NITRO XTREME
KYÄNI
NITRO FX
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Nonijuice-koncentrat

Både Nitro FX og Nitro Xtreme 

indeholder Kyänis proprietære 

blanding af Noni-koncentrat.

Kyäni Nitro Xtreme indeholder endnu 

mere Noni-koncentrat plus yderligere 

INGREDIENSER, der giver din krop et 

ekstra boost.

BRUGSANVISNING
Tag 1 ml (20 dråber) op til tre gange 
dagligt som en del af din sunde livsstil. 
Rystes godt inden brug.
Vi anbefaler, at du tager Nitro inden 
Sunrise og Sunset for at sikre optimal 
næringsoptagelse og i løbet af dagen for at 
øge dit energiniveau.

INGREDIENSER KYÄNI NITRO XTREME 

Glycerin (fugtighedsbevarende 
middel), demineraliseret vand, 
magnesiumkloridhexahydrat, fruktose, noni-
saftkoncentrat (Morinda citrifolia), karamelfarve (E 
150d), surhedsregulator citronsyre, naturlig aroma 
mynte, zinksulfatmonohydrat, maskeringsmiddel 
(i forskellige mængder: vand, lakridsekstrakt), 
niacinamid, tiamin-mononitrat, mikroindkapslet 
koenzym Q10, kromklorid hexahydrat.

NÆRINGSDEKLARATION

pr. 2 ml** % NRV*

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

Niacin (B3-vitamin) 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: Næringsstofreferenceværdier, EU-forordning (EU) Nr. 
1169/2011

INGREDIENSER KYÄNI NITRO FX 

Vand, Nonijuice-koncentrat (Morinda 
citrifolia), fruktose, naturlig aroma 
mynte, surhedsregulerende citronsyre, 
konserveringsmiddel kaliumsorbat, 
konserveringsmiddel kaliumbenzoat.

NÆRINGSDEKLARATION

pr. 3 ml

Nonijuice (Morinda citrifolia) 312 mg

DE VIGTIGSTE 
FORDELE

Zink 
Bidrager til en normal kognitiv 
funktion 

B1-vitamin (Tiamin) 
Bidrager til hjertets normale funktion  

B3-vitamin (Niacin) 
Bidrager til reduktion af træthed og 
udmattelse

Zink 
Bidrager til beskyttelse af celler mod 
oxidativt stress 
Bidrager til immunsystemets normale 
funktion 

Zink 
Bidrager til opretholdelsen af normale 
testosteronniveauer i blodet 

Zink 
Bidrager til normal fertilitet og 
reproduktion 

Krom, Zink 
Bidrag til normal metabolisme af 
makronæringsstoffer

INGREDIENSER*
 

 Tiamin/B1-vitamin
 Niacin/B3-vitamin
 Zink
 Krom
 CoQ10/Ubiquinone

*Kyäni Nitro Xtreme indeholder niacin, som bidrager til at reducere 
træthed og udmattelse, og tiamin, som bidrager til en normal 
energiomsætning.
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Det har høj prioritet at opretholde kroppens korrekte 
funktioner. Kyäni Sunset er en kilde til tokotrienoler 
kombineret med essentielle omega-3 fedtsyrer 
fra fisk, herunder vildlaks fra Alaska samt A- og 
D-vitamin.

KYÄNI
SUNSET
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BRUKSANVISNING
Tag 3 kapsler sammen med dit 
aftensmåltid.

INGREDIENSER
 Tokotrienol/Tokoferol
 Omega-3 fedtsyrer (EPA & DHA)
 D-vitamin
 A-vitamin/Betakaroten

KYÄNI SUNSET INGREDIENSER

Fiskeolie (laks og andre vilde fisk), E-vitamin (som 
Tokotrienol-Tokoferol fra risklidolie), fiskegelatine, 
glycerin (fugtighedsbevarende middel), vand, 
naturlige blandede carotenoider fra Dunaliella 
salina, D-vitamin (som Cholecalciferol). 

NÆRINGSDEKLARATION

pr. daglig dosis  
= 3 kapsler (2535 mg) % NRV*

Omega-3 749 mg

her i blandt

EPA (eikosapentaensyre) 425 mg

DHA (dokosaheksaensyre ) 203 mg

A-vitamin 801 µg RE 100 %

D-vitamin 6 µg 120 %

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

*NRV: Næringsstofreferenceværdier, EU-forordning (EU) Nr. 
1169/2011

Hjernen er det mest 
fedtrige organ i kroppen

Vores hjerne består af 60% fedt. 

Derfor er det vigtigt at spise 

såkaldte gode fedtsyrer. Nødder 

og fede fisk indeholder for 

eksempel en særlig stor mængde 

omega-3 fedtsyrer.

DE VIGTIGSTE 
FORDELE

Omega-3 (EPA & DHA) 
Bidrager til hjertets normale funktion 

D-vitamin 
Bidrager til immunsystemets normale 
funktion 

A-vitamin  
Bidrager til vedligeholdelse af normal 
hud og normalt syn 

A- og D-vitamin 
Bidrager til vedligeholdelse af normale 
slimhinder 
Har en rolle i celledelingsprocessen 

PRØV VORES KYÄNI 
7-DAY-PACK

Den indeholder prøver af 
Kyäni Sunrise, Sunset og Nitro 
Xtreme.
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 ØGE MUSKELMASSE1

 STØTTE RESTITUTION EFTER    
 TRÆNING2

 FREMME SUNDE KNOGLER3

Kollagen er det mest almindelige protein i kroppen. 
I ungdommen danner kroppen let kollagen fra de 
aminosyrer og proteiner, vi spiser. Som vi bliver 
ældre, falder kroppens evne til at producere kollagen. 
Stofskiftet sænkes, huden ældes og vores atletiske 
præstationer begynder at dale.

Moderne kost indeholder ikke så ofte rige kilder til 
naturligt kollagen. Derfor hjælper det at supplere kosten 
med sundt kollagenprotein for at opretholde vores 
normale muskelmasse og knogler, når vi bliver ældre. 
Kyänis HL5-proteinprodukter indeholder hydrolyseret 
kollagenprotein for maksimal absorption.

KYÄNIS 
PROTEIN
PRODUKTER

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
1 Protein bidrager til vækst i muskelmassen.
2  Magnesium bidrager til reduktion af 

træthed og udmattelse.
3  Magnesium bidrager til opretholdelsen af 

normale knogler.
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HEALTHY LIVING
Protein er en af kroppens afgørende byggesten, 
og med alderen bliver et let fordøjeligt protein 
vigtigere for at bevare vores velvære. Det findes i 
hud, hår og led og fremmer sunde knogler samt sund 
muskelvækst. HL5 understøtter kroppens behov for 
protein med græsfodret kollagen, der er hydrolyseret 
for bedre absorption.

KYÄNI
HL5
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BRUGSANVISNING 
For maksimalt udbytte skal du etablere 
en god vane med at tage en pose HL5 
hver dag - om morgenen, inden sengetid 
eller mellem måltiderne. Rystes godt 
inden brug.

INGREDIENSER KYÄNI HL5 CITRUS

Vand, græsfodret kollagen-peptider, erytritol,  
surhedsregulator citronsyre, fortykningsmiddel 
xantangummi, naturlig aroma (mexicansk 
limeekstrakt, siciliansk citronekstrakt, naturligt 
bittermaskeringsstof ), natriumklorid, frukto-
oligosakkarid, konserveringsmiddel kaliumsorbat, 
æblecidereddikepulver, sødestof steviolglykosid.

INGREDIENSER KYÄNI HL5 FERSKEN 

Vand, bovine hydrolyserede kollagen-peptider, 
erytritol, surhedsregulator citronsyre, naturlig 
ferskenaroma, fortykningsmiddel xanthangummi, 
naturligt bittermaskeringsstof, natriumklorid, 
frukto-oligosakkarid, konserveringsmiddel 
kaliumsorbat, æblecidereddikepulver, sødemiddel 
steviol-glykosid.

DE VIGTIGSTE 
FORDELE

Protein 
Bidrager til vækst i muskelmassen
Bidrager til vedligeholdelse af 
muskelmassen 

Protein 
Bidrager til vedligeholdelse af normale 
knogler  

Erytritol 
Indtag af fødevarer/drikkevarer, der 
indeholder erytritol i stedet for sukker, 
medfører en lavere blodsukkerstigning 
efter indtag sammenlignet med 
sukkerholdige fødevarer/drikkevarer.

Sødemiddel steviol

Erytritol

Citronsyre

Græsfodret kollagen-peptider

Mexicansk limeekstrakt

Siciliansk  
citronekstrakt

Natriumklorid

Æblecidereddike-
pulver

Protein er en af kroppens afgørende byggesten, og med alderen 

bliver et let fordøjeligt protein vigtigere for at bevare vores velvære. 

Det findes i hud, hår og led og fremmer sunde knogler samt sund 

muskelvækst. HL5 understøtter kroppens behov for protein med 

græsfodret kollagen, der er hydrolyseret for bedre absorption.

NÆRINGSDEKLARATION
Portionsstørrelse: 1 pose (30 ml)
Antal portioner: 30

Mængde pr. portion pr. 100 ml

Energi
109 kj

26 kcal
363 kj

87 kcal

Fedt 0 g 0 g

Kulhydrater ialt
heraf sukkerarter

1,4 g
0 g

4,7 g
0 g

Fibre 0,15 g 0,5 g

Protein 5 g 16,7 g

Salt 0,11 g 0,37 g

SAMME FORDELE 
SOM HL5 CITRUS, 
MEN EN ANDEN 
SMAG:

HL5 FERSKEN

SIDE 21 AF 42 SIDE 22 AF 42



PRÆSTATIONSPROTEIN 
Da protein er en grundlæggende byggesten i 
kroppen, understøtter proteinpulver opbygningen 
af   (fedtfri) muskelmasse (muskelanabolisme). 
Træningsstimuleringen giver tilpasningsprocesser 
i muskulaturen og øger således risikoen for 
muskelfiberhypertrofi. Proteinmolekylerne, som vi får 
fra vores kost eller proteinshakes, er grundlæggende 
for denne proces.

Den hurtige tilgængelighed af denne 
grundlæggende byggesten kan også føre til en 
kortere restitutionstid efter træningen. Kroppen 
er konstant stresset af motion og hverdagens 
strabadser. FIT20 leverer 10 gram hydrolyseret 
kollagen og yderligere 10 gram græsfodret 
valleproteinisolat - suppleret med magnesium - som 
hjælper med at optimere muskelrestitution og vækst 
efter træning og livets hverdagskrav.

KYÄNI
FIT20

Dette produkt er beregnet til at blive brugt 
sammen med en aktiv livsstil og en afbalanceret 
kost.
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BRUGSANVISNING 
Bland 1 skefuld (30 g) FIT20 pulver grundigt i 250-350 ml vand, dit 
yndlingsmælkeprodukt eller bland ind i din yndlingssmoothie efter træning, til 
morgenmad eller når som helst på dagen for at øge dit daglige proteinindtag.  
(Dette produkt er beregnet til at blive brugt sammen med en aktiv livsstil og en 
afbalanceret kost.)

Tips: Vaniljesmagen i FIT20 er perfekt til at friske din drink eller smoothie op. Nyd det som 
et supplement til din kost, når du vil.

INGREDIENSER KYÄNI FIT20

Græsfodret valleproteinisolat (mælk), græsfodret 
kollagen-peptider, naturlig vaniljesmag, 
MCT-oliepulver (mælk), magnesiumcitrat, 
solsikkelecitin,  sødemiddel steviolglykosid.

Naturlig vaniljesmag

MCT-oliepulver (mælk)

Solsikkelecitin

Græsfodret kollagen-peptider

Sødemiddel  
steviolglykosid

NÆRINGSDEKLARATION
Portionsstørrelse: 30 g (1 spsk)
Antal portioner pr. pose: 14

Indhold pr. portion Mængde 
pr. 100 g

Energi
484 kj

116 kcal
1577 kj

377 kcal

Samlet mængde fedt 1,7 g 5,4 g

- Mættede 1,2 g 3,9 g

Samlet antal kulhydrater 3,6 g 11,9 g

- Sukker 0,3 g 0,8 g

Fibre 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 % af ernæringsmæssig referenceværdi, EU-forordning 
(EU) nr. 1169/2011

FIT20 er fremstillet af græsfodret 
valleproteinisolat og hydrolyseret 
kollagen og leverer en unik kombination 
af proteiner og magnesium for at øge 
ydeevnen, understøtte træning og 
restitution og opbygge sunde muskler.*
*Protein bidrager til øget muskelmasse.

YDERLIGERE  
INGREDIENSER

 Magnesiumcitrat

DE VIGTIGSTE 
FORDELE

Magnesium 
Bidrager til at mindske træthed og 
udmattelse
Bidrager til normal psykologisk 
funktion 

Protein 
Bidrager til at øge muskelmassen
Bidrager til vedligeholdelse af 
muskelmassen
Bidrager til vedligeholdelse af normale 
knogler 

Protein, Magnesium  
Bidrager til vedligeholdelse af normale 
knogler 

Magnesium  
Bidrager til normal proteinsyntese
Bidrager til normal funktion af 
nervesystemet
Har en rolle i celledelingsprocessen

Magnesium 
Bidrager til normalt energimæssigt 
stofskifte

Magnesium 
Bidrager til elektrolytbalancen

Magnesium 
Bidrager til vedligeholdelse af normale 
tænder 

OVERSIGT OVER AMINOSYRER
Mængde pr. portion 1 spsk (30 g)

pr. daglig dosis (30 ml) % NRV*

Alanine 1,62 g

Arginin 1,12 g

Asparaginsyre 2,03 g

Cystein <0,0007 g

Cystin 0,32 g

Glutaminsyre 3,27 g

Glycin 3,02 g

Histidin 0,29 g

Hydroxyprolin 1,32 g

Isoleucin 0,96 g

Leucin 1,61 g

Lysin 1,67 g

Ornitin <0,0057 g

Methionin 0,28 g

Phenylalanin 0,58 g

Proline 2,30 g

Serine 0,92 g

Threonine 1,06 g

Tryptofan 0,26 g

Tyrosin 0,41 g

Valine 0,94 g

* NRV: Næringsstofreferenceværdier, 
EU-forordning (EU) Nr. 1169/2011
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Hvis du leder efter en sund snack, er det lykkedes! 
Nucleus Bar giver dig naturlige proteiner, vitaminer 
og mineraler - hvad enten det er til morgenmad, 
efter en træning eller ind imellem. Kombinationen 
af sprøde jordnødder og blåbær er ganske enkelt 
uimodståelig. Og bedst af alt: Denne protein- og 
energibar kommer helt uden kunstige smagsstoffer, 
sødestoffer og tilsætningsstoffer. 100% vegansk 
og glutenfri. Nucleus Protein og Energy Bar er en 
naturlig, plantebaseret kilde til protein og garanteret 
laktosefri. Værdifulde og nærende plantebaserede 
ingredienser understøtter dig i din træning eller 
andre aktiviteter.

 Til hurtig og langvarig energi

 Kan bruges før, under og efter    
 sportsaktiviteter

 Også som et mellemmåltid

 Energi lige til at bide i

 Meget let fordøjeligt, fordi det   
 produceres uden kunstige 
 smagsstoffer, farver og 
 konserveringsmidler

KYÄNI
NUCLEUS 
PROTEIN & 
ENERGY BAR
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INGREDIENSER KYÄNI NUCLEUS

Ristede jordnødder (26%), rissirup, dadelpasta, 
solsikkefrø, risprotein, kokosolie, ærteprotein, 
naturlig smag, tørret blåbærpulver.

Rissirup

Daddelpasta

Kokosolie

Ærteprotein

Tørret blåbær-
pulver

Ristede jordnøder

Solsikkefrø

Risprotein

NUCLEUS PEANUT & BLUEBERRY 
PROTEIN ENERGIBAREN ER:

 Vegansk

 Glutenfri

 Laktosefri

BARE NATURLIGT VELSMAGENDE!

 Uden kunstig smag

 Uden tilsætningsstoffer

 Uden konserveringsmidler

Fosfor 
Bidrager til vedligeholdelse af normale 
tænder

NÆRINGSDEKLARATION
Portionsstørrelse: 1 bar (50 g)
Antal portioner: 12

Mængde pr. portion pr. 100 g % NRV*

Energi
976 kj

244 kcal
1951 kj

488 kcal

Fedt 14,1 g 28,2 g 20%

heraf mættede fedtsyrer 3,4 g 6,8 g 17%

Kulhydrater 16,5 g 32,9 g 6%

heraf sukkerarter 12,5 g 25,0 g 14%

Fibre 2,5 g 5 g **

Protein 10 g 20 g 20%

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

Vitaminer og 
mineraler

Calcium 22,5 mg 45 mg 3%

Jern 1,5 mg 3 mg 11%

Magnesium 58 mg 116 mg 15%

Mangan 0,6 mg 1,2 mg 29%

Molybdæn 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%

Folsyre 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 
(som DL a-tokoferolacetat) 

3,7 mg 7,3 mg 31%

„*NRV: Næringsstofreferenceværdier, 
EU-forordning (EU) NR. 1169/2021 „
**Ingen NRV tilgængelig

DE VIGTIGSTE FORDELE

Protein 
Bidrager til at øge muskelmassen
Bidrager til vedligeholdelse af 
muskelmassen 

Protein, Mangan, Fosfor 
Bidrager til vedligeholdelse af normale 
knogler 

Magnesium, Mangan, Fosfor 
Bidrager til et normalt energimæssigt 
stofskifte 

Magnesium  
Bidrager til normal proteinsyntese

Molybdæn

Bidrager til normal metabolisme af 
svovlaminosyrer

Magnesium 
Bidrager til en reduktion af træthed og 
udmattelse
Bidrager til normal funktion af 
nervesystemet
Bidrager til normal psykologisk 
funktion 

Magnesium 
Bidrager til elektrolytbalancen 

Magnesium 
Har en rolle i processen med 
celledeling

Mangan, E-vitamin
Bidrager til beskyttelsen af celler mod 
oxidativt stress

Fosfor
Bidrager til en normal funktion af 
cellemembraner 

Mangan  
Bidrager til den normale dannelse af 
bindevæv  
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CORE 140+ NATURBASERET 
MÅLTIDSERSTATNING - 
VITAMINER, MINERALER OG 
PROTEIN
Du vil gerne spise sundt og passe på din krop, så den 
fungerer optimalt. Du skifter de usunde fødevarer ud med 
sunde snacks, planlægger måltider, så du ikke er fristet til at 
spise ude, og starter hver morgen med en smoothie. Men så 
kommer livet i vejen, og de fristende godbidder begynder at 
dukke op i skabet igen, og du kan ikke finde de ti minutter, 
det tager at lave den der smoothie om morgenen. Vi har alle 
prøvet det.

Det at spise sundt og det at leve nemt går ikke altid hånd 
i hånd. I hvert fald indtil Kyäni Core 140+ blev skabt. Nu 
har du en sund måltidserstatning i form af shakes, der er 
fyldt med næringsstoffer, som du kan blande på bare 60 
sekunder. Det er et komplet måltid, så der er ingen grund 
til at tilføje andre fødevarer. Bland det blot med vand, og 
fortsæt dagen vel vidende, at du stadig passer på dit helbred 
med hver slurk.

Kyäni Core 140+ måltidserstatning kombinerer protein, fiber 
og essentielle vitaminer og mineraler i et praktisk måltid. 
Den indeholder 21,6 g græsfodret protein til understøttelse 
af muskelmasse, økologisk grønt som supplement til din 
kost og 2,5 g fiber. Plus fordøjelsesenzymer og probiotika, 
så du virkelig drager fordel af alle de sunde ingredienser. Alt 
dette med kun 243,6 kalorier og kun 2,2 g sukker - præcis 
nok til at give din krop den energi, den har brug for, uden 
brug af kunstige sødestoffer. At spise en sund kost behøver 
ikke være svært. Prøv naturens enkleste måltid, Kyäni Core 
140+.

KYÄNI
CORE 140+

#HEALTHYCONVENIENTNUTRITION
#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#MEALREPLACEMENT
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Rødbedejuicekoncentrat 
(Beta Vulgaris)

Bær fra Malphighia 
glabra

Spirulina (Arthrospia platensis) 

Dehydreret æble

Byggræs

Hvedegræs

Sojalecitin-pulver

Havre

Kondenseret 
flydende chlorella

Camellia   
Sinensis-blade

Frø fra Vitis 
Vinifera L.

Pulveriserede rødder 
fra Daucus Carota

Tomat

Rod fra Radix 
astragalus

Broccoliblomster  
og -stilke

Punica Granatum L

Tørrede rødder fra 
Eleutherococcus

Pulveriseret tørret frugt 
fra Sambucus nigra

Protein fra ristede 
græskarfrø

Kakaopulver 

Økologisk hørfrø-
pulver

Frugt fra Vaccinum 
Myrtillus

Ginkgo Biloba-blad

Blad fra Medicago 
sativa

Sojabønne-
flager

DE VIGTIGSTE FORDELE

A-, B2- (Riboflavin), B3- (Niacin), B7- 
(Biotin) vitamin  
Bidrager til vedligeholdelse af normale 
slimhinder og til vedligeholdelse af 
normal hud
C-vitamin  
Bidrager til normal kollagendannelse 
til normal funktion af blodkar, knogler, 
brusk, tandkød, hud og tænder. 
Kobber 
Bidrager til normal pigmentering af hår 
og hud
Kobber, selen, B7-vitamin (biotin), 
zink 
Bidrager til vedligeholdelse af normalt 
hår 

A-, B2- (riboflavin) vitamin, zink 
Bidrager til opretholdelse af normalt 
syn

A-, D-, C-, B6-, B9- (folat), B12-
vitamin, jern, zink, kobber, selen 
Bidrager til immunsystemets normale 
funktion
C-, B1- (Tiamin), B2- (Riboflavin), 
B3- (Niacin), B5- (Pantotensyre), B6-, 
B7- (Biotin), B12-vitamin, Calcium, 
Kobber, Jern, Magnesium, Mangan, 
Jod 
Bidrager til et normalt energimæssigt 
stofskifte
B6-vitamin 
Regulering af hormonel aktivitet
C-vitamin 
Bidrager til regenerering af den 
reducerede form for E-vitamin
Bidrager til at opretholde 
immunsystemets normale funktion 
under og efter intens fysisk træning

B6-, B9- (Folat), B12-vitamin 
Bidrager til normal homocystein 
metabolisme
B7-vitamin (Biotin), Zink 
Bidrager til normal omsætning af 
makronæringsstoffer

Zink 
Bidrager til normal DNA-syntese

D-vitamin, Calcium, Magnesium
Bidrager til vedligeholdelse af normale 
knogler og normale tænder

Spinaciae 
oleraceae

Brunt rismel

B6-vitamin 
Bidrager til normal syre-base 
metabolisme og til normal 
metabolisme af kulhydrater
Zink 
Bidrager til normal syre-base 
metabolisme og til normal 
metabolisme af kulhydrater

B6-vitamin, B12, Järn 
Bidrager til normal dannelse af røde 
blodlegemer
D-vitamin 
Bidrager til normal absorption/
udnyttelse af calcium og fosfor og til 
normale calciumniveauer i blodet
K-vitamin, Kalcium 
Bidrager til normal blodkoagulation

D-vitamin, Kalcium, Magnesium 
Bidrager til normal muskelfunktion

Zink 
Bidrager til normal fertilitet og 
reproduktion
Bidrager til opretholdelsen af normale 
testosteronniveauer i blodet 

Magnesium, Zink 
Bidrar till normal proteinsyntes

Jern, Zink, Jod 
Bidrager til normal kognitiv funktion
C-, B2- (Riboflavin), B3- (Niacin), 
B5- (Pantotensyre), B6-, B9- (Folat), 
B12-vitamin, Magnesium, Jern 
Bidrager til reduktion af træthed og 
udmattelse 
C-vitamin, B1 (Tiamin), B3 (Niacin), 
B6, B7 (Biotin), B9 (Folat), B12, 
Magnesium 
Bidrager til normal psykologisk 
funktion og til normal funktion af 
nervesystemet 

Selen, Zink 
Bidrager til vedligeholdelse af normale 
negle
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BRUGSANVISNING
Tilsæt 2 store spsk (60 g) pulver til 
300 ml koldt vand eller dit foretrukne 
mælkeprodukt. Ryst eller bland godt.

INGREDIENSER KYÄNI CORE 140+

Ultra-valle WPI 90, 85% mælkeproteinkoncentrat, 
kokosmælk, inulin, organisk kokosnødsukker, 
grøntsagsblanding, mælkeerstatning, 
færdigblanding af vitaminer og mineraler, 
kakaopulver, brunt rismel, naturlig chokolade 
browniesmag, organisk hørfrøpulver , 
kulsyreholdigt græskar, protein af rosa Himalaya-
salt, fordøjelsesenzymblanding, stevia, lactospore.

YDERLIGERE 
INGREDIENSER

 A-vitamin
 B1-vitamin
 B2-vitamin
 B3-vitamin
 B5-vitamin
 B6-vitamin
 Vitamin B7
 B1-vitamin2
 C-vitamin
 D2-vitamin
 Vitamin E
 K-vitamin1
 Kalcium
 Kobber
 Jod
 Jern
 Mangan
 Magnesium
 Kalium
 Selen
 Natrium
 Zink

NÆRINGSDEKLARATION
Portionsstørrelse: 60 g (2 spsk) 
Antal portioner: 14

Mængde pr. portion pr. 100 g

Energi
1019,3 kj

243,6 kcal
1682 kj

402 kcal

Protein 21,6 g 35,7 g

Fedt 8,1 g 13,4 g

Kulhydrater 21,4 g 35,3 g

heraf sukkerarter 2,2 g 3,7 g

Fiber 2,5 g 4,1 g

Salt 530,9 mg 876 mg

VITAMIN- OG MINERAL-FÆRDIGBLANDING**
Portion på 3.550 mg færdigblandet

Næringsstoffer Mindste mængde næringsstoffer % 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 %

Calcium 240 mg 30 %

Fosfor 210 mg 30 %

Magnesium 112,5 mg 30 %

Jern 4,2 mg 30 %

Zink 3 mg 30 %

Kobber 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
** Intet NRV etableret

I modsætning til proteinshakes er 
måltidserstatnings-shakes beregnet til at 
give al den næring, der normalt fås fra et 
helt måltid. De fleste måltidserstatninger 
indeholder 200-400 kalorier og en god 
mængde protein, fiber og essentielle 
vitaminer og mineraler. Derfor er Core 140+ 
shakes en smart måde at fået sundt måltid 
med et lavt kalorieindhold, når du er på 
farten. Måltidserstatnings-shakes er lette og 
praktiske at tage med, og de kan hjælpe dig 
med at modstå fristelsen til at spise usunde, 
forarbejdede fødevarer.

Når du er stresset eller har travlt, er det 
meget nemmere at få fat i forarbejdede 
fødevarer og hurtigt fastfood. Desværre er 
forarbejdede fødevarer typisk ikke særligt 
gode, hvis man prøver at holde vægten. 
De fleste er fyldt med sukker, raffinerede 
kulhydrater og kunstige ingredienser, og 
derudover mangler de nyttige næringsstoffer. 
Desuden aktiverer forarbejdede fødevarers 

Udskiftning af et dagligt måltid i en energibegrænset diæt med en 
måltidserstatning bidrager til at opretholde vægten efter vægttab 
(Vedligeholdelse af kropsvægt efter vægttab). Udskiftning af to daglige 
måltider i en energibegrænset diæt med måltidserstatninger bidrager til 
vægttab (Reduceret kropsvægt).

Få endnu mere ud af 
fordelene ved Core 140+ 
ved at kombinere den med 
Kyäni Nitro og derved støtte 
kroppens næringsoptagelse.

høje indhold af sukker, salt og fedt hjernens 
belønningssystem, hvilket også kan føre 
til overspisning. Omvendt er måltider, som 
er lavet af sunde råvarer, bedst, men det 
er ikke altid praktisk i en travl hverdag. 
Måltidserstatnings-shakes er nemme at 
drikke på farten og er et betydeligt sundere 
alternativ til fastfood. Måltidserstatnings-
shakes er designet til at levere alle de 
næringsstoffer, du har behov for i et komplet 
måltid.

HVORFOR MÅLTIDSERSTATNINGS-SHAKES?
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Din hjerne er faktisk ret vigtig. Det er kroppens 
kontrolcenter, og den er ansvarlig for at holde hjertet og 
lungerne i gang og lader dig bevæge dig, føle, mærke og 
tænke. Derfor er det en god ide at holde hjernen i optimal 
form. Den mad, du spiser, spiller en rolle i at holde din 
hjerne sund og kan forbedre visse mentale opgaver såsom 
hukommelse og koncentration.

Mange af os arbejder hårdt, men arbejder ikke 
hensigtsmæssigt. Vi har mål og drømme, vi ønsker at opnå, 
og vi kan nogle gange presse os selv så meget, at vores 
helbred begynder at lide. Vi får usunde vaner, som for 
eksempel dårlige madvalg eller for lidt søvn.

De fleste energidrikke fokuserer kun på energi. Og lad os 
være ærlige - koffeinen i kaffen opnår ikke særligt meget. 
Den mangler næringsstoffer, som kan forbedre fokus, 
årvågenhed og koncentration, og i stedet er den fyldt 
med sukker og kunstige ingredienser. Kyäni ON er et smart 
energishot, der kombinerer kraften fra naturligt fremstillet 
guarana-koffein for bæredygtig energi med en proprietær 
blanding af ingredienser, der designet til at understøtte 
fokus, opmærksomhed og klarhed*.

KYÄNI
ON
KOGNITIV
ERNÆRING

*Når koffein indtages af mennesker, stimulerer det centralnervesystemet og en moderat dosis 
øger  årvågenhed og reducerer søvnighed. (http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/
caffeine)
**Kyäni ON indeholder B1- (Tiamin), B2- (Riboflavin), B3- (Niacin), B6- og B12-vitaminer. Disse 
vitaminer bidrager til nervesystemets funktion, den psykologiske funktion (ekskl. B2-vitamin) 
og reduktion af træthed og udmattelse (ekskl. B1-vitamin).

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#TURNONYOURBRAIN
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BRUGSANVISNING
Ryst godt. Tag en fuld pose (60 ml) for 
maksimal effekt. Maksimumindtaget 
er 3 om dagen pga. koffeinniveauet. 
Virkningerne varierer fra person til person, 
men de varer typisk ca. 4-6 timer, så planlæg 
din søvn i overensstemmelse med dette.

ADVARSEL: Børn, gravide eller ammende 
kvinder og personer, som er følsomme over for 
koffein, bør ikke tage dette produkt. Hvis du 
tager medicin eller har en medicinsk tilstand, 
skal du kontakte din læge inden brug

YDERLIGERE INGREDIENSER
 Tiamin HCI
 Riboflavin 
 Nicotinamid 
 Pyridoxin
 Metylcobalamin

INGREDIENSER KYÄNI ON

Demineraliseret vand, sukkersirup, erytritol, 
citronsyre, guarana-frøekstrakt, inositol, grøn 
te-ekstrakt (L-theanin), natriumklorid, taurin, 
B3-vitamin (nicotinamid), citicolin, naturlig 
hindbærsmag, xantangummi, citrullin, 
alpinia galangal, naturlig maskeringsaroma, 
ashwagandha rodekstrakt, kaliumsorbat, naturlig 
grapefrugtsmag, Stevia, pyrroloquinolinquinon, 
vilde blåbær fra Alaska, bacopa monnieri, 
B6-vitamin (pyridoxin), B2-vitamin (riboflavin), 
B1-vitamin (tiamin HCI), B12-vitamin 
(Methylcobalamin)

NÆRINGSDEKLARATION
Portionsstørrelse: 1 pose (62 g) 
Antal portioner: 7

Mengde pr. porsjon Pr. 100g

Energi
88 kj

21 kcal
142 kj

34,5 kcal

Fedt Trace < 0,1 g

Kulhydrater
heraf sukkerarter

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

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

DE VIGTIGSTE 
FORDELE

B1- (Tiamin), B2- (Riboflavin), 
B3- (Niacin), B6 og B12-vitamin 
Bidrager til nervesystemets normale 
funktion
B2- (Riboflavin), B3- (Niacin), B6- 
og B12-vitamin 
Bidrager til reduktion af træthed og 
udmattelse

B1- (Tiamin), B3- (Niacin), B6- og 
B12-vitamin 
Bidrager til normal psykologisk 
funktion  

Klorid (NaCl)  
Bidrager til normal fordøjelse ved 
produktion af saltsyre i maven  

B6-, B12-vitamin, Cholin 
Bidrager til normal homocystein 
metabolisme

B6-vitamin  
Bidrager til normal cysteinsyntese og 
til normal metabolisme af protein og 
glykogen

B1-vitamin (Tiamin)
Bidrager til hjertets normale funktion  

B2-vitamin (Riboflavin) 
Bidrager til beskyttelse af celler mod 
oxidativt stress

B6-, B12-vitamin 
Bidrager til normal dannelse af røde 
blodlegemer 

B2- (Riboflavin), B3-vitamin 
(Niacin) 
Bidrager til vedligeholdelse af normal 
hud 

B2-vitamin (Riboflavin)
Bidrager til opretholdelse af normalt 
syn

Alpinia Galangal

Grøn te-ekstrakt

Vilde blåbær fra 
Alaska 

Guarana-frøekstrakt

Bacopa Monnieri

Ashwagandha 
rodekstrakt

Sukkersirup

Stevia

 Inositol
 Citikolin
 L-Citrullin
 Taurin
 Pyrroloquinolinquinon
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Vi lever i en verden, hvor der arbejdes hårdt, og hvor det beundres, 
når folk presser sig selv til det yderste. Uanset om du er en mor, der 
jonglerer med alle ugens aktiviteter og stadig skal sørge for, at der 
er varm mad på bordet, en ung iværksætter, der fokuserer hvert 
vågent øjeblik på den nye opstart, eller en forretningsdirektør højt 
oppe i hierarkiet, der hele tiden er på farten. Vi ser dig, og vi føler 
med dig. Det konstante pres dag ud og dag ind kan få dig til at føle 
dig træt, drænet og tom.

På Kyäni sætter vi pris på at arbejde hårdt, men vi er mere 
interesserede i at arbejde hensigtsmæssigt - så du stadig kan 
udrette alt det, du vil om dagen, men kan gøre det på en måde, 
der ikke tærer på helbredet.

Med kun 2 gram sukker og 21 kalorier kan du føle dig godt tilpas, 
når du tager dette smarte energishot - enten som en god start 
på dagen, til at få energi til vigtige opgaver eller for at komme 
igennem den der eftermiddagsnedtur, man nogle gange oplever.

TURN 

YOUR BRAIN
HJERNEN ER DET MEST FEDTRIGE ORGAN 
I KROPPEN
Vores hjerne består af 60 procent fedt. 
Derfor er det vigtigt at spise såkaldte gode 
fedtsyrer. Nødder og fede fisk indeholder for 
eksempel en særlig stor mængde omega-3 
fedtsyrer.

HJERNEN ER EN ENERGISLUGER
I forhold til kroppen er hjernen relativt lille. 
Selvom den kun tegner sig for 2 procent af 
den samlede kropsmasse, bruger den 20 
procent af den energi, hele kroppen bruger 
i løbet af dagen. Hjernen skal konstant 
forsynes med ilt og glukose.

HJERNENS STØRRELSE SIGER INTET OM 
INTELLIGENS
Mænd har en større hjerne end kvinder. 
I gennemsnit er den 100 gram tungere. 
Forskellen i vægt har imidlertid ingen effekt 
på intelligens.

HJERNEN BESTÅR 
AF FORSKELLIGE 
DELE
STORHJERNEN
Det er her centrene for at se og tale findes, 
og tænkning er også en af hjernens vigtige 
funktioner.

LILLEHJERNEN
Lillehjernen er hovedsagelig ansvarlig for 
koordinering af kroppen.

MELLEMHJERNEN
Mellemhjernen er forbundet med 
hjernestammen. Det er her, thalamus findes. 
Den filtrerer sanseindtryk og overfører dem 
til bevidstheden. Hypothalamus findes også 
her. Den styrer søvn-vågen-rytmen, sult og 
tørst, og også sexlysten, og den behandler 
følelsen af smerte og temperatur.

HJERNESTAMMEN
Reflekser som gaben, vejrtrækning og 
hjerterytme styres i hjernestammen.

Tjek vores SUNSET, der en 
vigtig kilde til omega-3 
fedtsyrer kombineret med 
ekstra, kraftig ernæring.
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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,® ogHEALTHY LIVING MOVEMENT™ er 
Trademarks og Registrede Trademarks for Kyäni, Inc. ® og ™-mærkerne er ikke medtaget i dette magasin. Dette er for at gøre det lettere at læse. Alle rettigheder forbeholdes.
Indkomstniveauerne for Kyäni Business Partners, der er nævnt eller underforstået i denne Produkthæfte, er ikke beregnet til at repræsentere den indkomst, som en typisk 
Business Partner har, og de er heller ikke beregnet til at repræsentere eller garantere, hvad en ny Business Partner i sidste ende vil tjene. Succes med Kyäni kræver hårdt arbejde, 
flid, udholdenhed og lederskab og er afhængig af, hvor effektivt en Business Partner udøver disse kvaliteter.
Kyänis produkter betragtes ikke, tilbydes ikke og er aldrig beregnet som medicin eller medicinsk behandling af sygdomme, lidelser eller medicinske tilstande, hverken fysiske 
eller psykiske. Kyänis produkter er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forhindre sygdom eller medicinsk tilstand.
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