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 Kyäni olarak, yaptığımız her şeyin temelini oluşturan bir misyonumuz var. Bu misyon,
“sağlık ve fırsat sağlayarak umut olmak, daha iyi bir yaşam sözü vermektir”. Misyonumuz 
bizi yönlendiren şeydir ve iki şeyden ötürü bunu yerine getirmeyi başarabiliyoruz: Harika 
ürünlerimiz ve sıkı bir çalışma.

 Kyäni olarak sunduğumuz ürünlerin birinci sınıf olduğu, doğanın ve bilimin sunabilecek-
leri arasından en iyisini temsil ettiği konusunda ısrarcıyız. Ayrıca, çalışkan iş ortaklarımız için 
sektördeki en iyi ödeme planını sunmamız gerektiğini düşünüyoruz.

 Bu tür yüksek standartlar kolay oluşmaz ancak bizim için bu standartlar Kyäni'nin kurucu 
ailelerinden doğal olarak gelmektedir. Hansen ve Taylor aileleri; dürüstlük, çalışkanlık ve 
sadakat değerlerinin başarılı bir işletme oluşturmak için son derece önemli olduğu 
konusunda ısrarcı olan ebeveynler tarafından yetiştirildiler. Yapmış olduğumuz iş 
girişimlerinde hiç başarısız olmamamızın nedeninin bu değerler olduğuna inanıyoruz. 
Petrolden çiftçiliğe, emlaktan restoranlara bu değerler, bizi her zaman başarıya götüren 
rehberimiz olmuştur. Müşterilerimiz, bizden aldıkları herhangi bir ürünün en iyisi olduğuna 
emin olabildikleri için, onlar da bu değerlerden faydalanmaktadır. Hem yaşadığımız hem de 
öğrettiğimiz değerleri en iyi şekilde uygulayarak, iş ortaklarımız da yeterli gayreti göstererek 
benzer başarılar elde edebilirler.

 Bu katalogda, ürünlerimizi, misyonumuzu, değerlerimizi inceleyeceksiniz. Wellness Üçgeni, 
HL5, FIT20, Origin, On Shots ve R-Sto℧r ürünlerimizin en iyi teknoloji ve doğal içeriklerle 
hazırlandığını göreceksiniz.

 Müşteri veya iş ortağı, Kyäni’ye ne sıfatla gelmiş olursanız olun ürünlerimiz, hem iç hem
de dış sağlığınızı korumanıza ve iyileştirmenize yardımcı olarak daha sağlıklı bir yaşam elde 
etmenizi sağlayabilir. Bir ‘İş Ortağı’ olarak ailemize katıldıysanız, aynı zamanda iyi bir gelir, 
‘Rüyalarınızdaki Araba’ (Dream Car) ve dünyanın dört bir köşesine egzotik teşvik gezileri 
kazanma fırsatı sunuyoruz. Ve en önemlisi, Caring Hands ve Potato Pak sosyal yardım 
projeleri aracılığıyla sizlere, gerçekten ihtiyacı olanlara yardım etme fırsatı sunuyoruz.

 Kyäni’ye gelme sebebiniz ne olursa olsun, sizi önünüze sunulan fırsatlardan yararlanma-
ya davet ediyorum. Daha iyi hissetmek ve en iyi şekilde görünmek için Kyäni ürünlerini 
günlük olarak kullanın. Kendiniz ve sevdiğiniz insanlar için hayatınızı değiştirecek türden
bir gelir sağlamak için Kyäni iş fırsatı ve Kyäni Pro’da size sunulan eğitimden faydalanın.
Hayallerinizdeki hayatı yaşayın. Kyäni’yi yaşayın.

KIRK HANSEN

Kyäni Kurucusu
(1971-2019)
Saygı ve Özlemle Anıyoruz.

Kyäni’ye Hoş Geldiniz! 
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Saygılarımla,



 

Kyäni’nin Wellness
Üçgeni, HL5, FIT20,
ON Shots ürünleri
doğal içeriklerle
zenginleştirildiğinden
en iyi şekilde
görünmenize ve
hissetmenize
yardımcı olurlar.

FİZİKSEL
SAĞLIK

RUHSAL
SAĞLIK

FİNANSAL
SAĞLIK

Kyäni Caring Hands,
dünya çapında
ihtiyaç duyanlara
zaman ve olanak
yaratıp topluma
katkı vermemize
yardımcı olur.

Kyäni iş fırsatı,
finansal durumunuzu
yepyeni bir kariyer ile
iyileştirme fırsatıdır.

Kyäni’nin yaptığı her şey, müşterilerin ve
iş ortaklarımızın sağlıklı yaşamı üç önemli
yoldan kucaklamalarını amaçlar.

KYÄNI
Sağlıklı Yaşamdır
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Kyäni Kazanç ve
Promosyonlar Broşürü



Modern yaşam, doğru beslenmeyi daha da zorlaştıran ve önemli kılan zorluklarla doludur. İyi Yaşam, 
vücudumuza aldığımız besinlerle başlar ama asla o nokta ile sınırlı kalmaz.

Tükettiğimiz gıdalardaki vitamin ve minerallerin emilimi, bağırsak sağlığı ile beraber besinlerden aldığımız 
faydayı belirler. Kanımız, vücuttaki tüm hücrelere bu besinleri taşır. Bu besinlerin, hücrelere ulaşması çoğu 
kez unutulan ama çok önemli bir süreçtir.

Kyäni Wellness Üçgeni, üç adımlı bir sistem olup hem gerekli besinleri hem de bu besinlerin vücut 
tarafından emilmesini sağlayan bilimi içerir.

KYÄNI WELLNESS ÜÇGENİ
İYİ YAŞAM İÇİN SİNERJİK GIDA TAKVİYELERİ
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Antioksidan meyvelerle maksimum destek, 
lipid - çözülen besinler, Nitrik Oksit üretimi 
gibi yollarla vücutlarına gereken besinleri en 
uygun ve pratik şekilde katmaya çalışan sağlık 
bilinci taşıyan yetişkinler.

Beslenme şeklimiz, alabildiğimiz besinler 
kadar iyidir. Hafta boyu çoğu kez gerekli olan 
sebze veya balıklar menümüzde olmayabilir. 
Doğru besinleri almak kolay değildir. 

Beslenme tarzınızı doğru besinlerle doğru 
miktarlarda takviye etmek sağlıklı yaşam için 
çok önemlidir. Beslenme şekliniz, emilimi 
sağlanan besinler kadar iyidir. Çok sağlıklı bir 
besin dengemiz olsa bile aldığımız besinlerin 
emilimi sağlanamayabilir. 
Neyse ki bilim bizi kurtarıyor ve besinlerin 
emilimini Nitrik Oksit vasıtasıyla artırıyor. 

ÇÖZÜM

HEDEF

• Dengeli yaşam için antioksidan süper gıdalar

• Fonksiyonel yaşam için lipid beslenme

• Uzun bir yaşam için Nitrik Oksit

TEMEL ÖZELLİKLER

• Günlük beslenme için üç adımlı sistem

• Maksimum besin emilimi

• Beslenme şeklinizi takviye etmek için uygun 
   ve lezzetli bir yol

TEMEL FAYDALAR

İHTİYAÇ

Kyäni Sunrise
Kyäni Sunrise, Vahşi Alaska Yaban 
Mersini’nin de dahil olduğu ve 
eşsiz vitamin ve mineralleri için 
seçilen besleyici 22 antioksidan 
süper gıdayı bir araya getirmekte-
dir. Sonuç ise dengeli yaşamı 
desteklemek için günlük tüketime 
uygun, suda çözülen 10 temel 
vitaminin bir arada olduğu lezzetli 
bir karışım.

Kyäni Sunset
Kyäni Sunset, E Vitamini, Omega-3
Yağ Asitleri, A ve D3 Vitaminleri gibi 
beslenme tarzımızda eksik olan,
lipid - çözülen besinlerin bir kombi-
nasyonudur. Bu besinler, kardiyo-
vasküler sağlık* ve beyin sağlığı** gibi 
pek çok önemli vücut işleyişine etki 
eder.
* EPA ve DHA kalbin normal fonksi- 
   yonuna katkıda bulunur.
** DHA normal beyin fonksiyon-
larının korunmasına katkıda bulunur.

Kyäni Nitro
Kyäni Wellness Üçgeni’nin tam 
faydasını yaşamak için son 
tamamlayıcı parça Nitro’dur. Nitro, 
vücuttaki en önemli moleküllerden 
olan Nitrik Oksit üretimini artıran 
Noni meyve konsantresi içerir. 
Nitrik Oksit, sağlıklı dolaşıma 
yardımcı olur ve Sunrise, Sunset’te 
bulunan besinlerin daha iyi 
emilimini sağlar.
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Nobel Ödüllü araştırmaların konusu olan Nitrik Oksit, vücudun her tarafındaki sağlıklı kan 
akışını destekleyen, enerji artışını destekleyen ve vücuda birçok başka fonksiyonda yardımcı 
olan bir yaşam molekülüdür.
Nitrik Oksit’in besin iletimini destekleme becerisi Nitro Etkisi olarak adlandırılır ve bu; 
tükettiğiniz besin maddelerinden daha fazlasını almanız anlamına gelir. 

- Tiamin & Niasin, metabolizmanın normal enerji verimine katkıda bulunur.
- Çinko, metabolizmanın asit - baz dengesini sağlamasına yardımcı olur.
- Ayrıca, karbonhidrat, makro besin, yağ asitleri ve A vitamininin metabolize edilmesine destek sağlar.

NITRO ETKİSİ

Kyäni Wellness Üçgeni kullanımını, günlük 
yaşam tarzınıza adapte etmek oldukça kolaydır.

DOĞRU KULLANIM

Nitro Etkisi, vücudun Kyäni Sunrise ve Sunset’te bulunan besinleri emmesine yardımcı 
olur. Kyäni Nitro ile birlikte bu ürünler, Kyäni Wellness Üçgeni’ni oluşturmaktadır.

Sabahları Kyäni Nitro ve ardından 
Sunrise tüketerek başlayın.
Vahşi Alaska Yaban Mersini’nin de 
dahil olduğu 22 süper gıda ile 
güne lezzetli bir başlangıç 
yaparken Nitro ise bu besinlerin 
emilimini hızlandıracak.

Dört veya beş saat sonra yeniden 
Nitro tüketmeniz tekrar enerji ve 
emilim artışı sağlayacak.

Son olarak yatmadan önce tekrar 
Nitro ve ardından Vahşi Alaska 
Somonu’nun da dahil olduğu 
vahşi balıklardan elde edilen 
Omega-3 içeren Sunset 
tüketmelisiniz. 

............................................................................

............................................................................
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Sağlıklı Yaşam, denge gerektirir: tüketilen gıda ile harcanan 
enerji arasındaki denge, uyku ile yenilenmek ve gün içindeki 
performans. Ama sağlıklı ve canlı bir yaşam sürmek sonunda 
önemli bir dengeye dayanır; oksidatif stres ile antioksidan 
savunma arasındaki denge.

Oksidatif strese, bazı kirletici ve kimyasallara maruz kalmak, 
kötü beslenme şekilleri, egzersiz eksikliği, güneş ışınlarına fazla 
maruz kalmak, kötü hava kalitesi ve daha fazlası neden olabilir. 
Oksidatif stresi tamamen yok edemesek bile en azından 
vücudumuza yarattığı fazladan yükleri azaltmanın bir yolu var: 
Antioksidan açısından zengin beslenme rutinleri.

Vahşi Alaska Yaban Mersini, doğadaki en güçlü antioksidan 
kaynaklarından biridir. Antosanin adlı antioksidan sınıfı seviyesi 
yüksektir. Bu antioksidanlar, zengin, mavi vahşi yaban mersin-
lerinde olduğu gibi renkli ve koruyucu pigmentleriyle bilinirler. 
Vahşi yaban mersinlerinde, yetiştirilmiş yaban mersinlerine göre 
beş kat fazla antioksidan bulunur.  Zorlu iklimlerde, vahşi 

doğada, vücuttaki oksidatif zararı azaltmak için antioksidan-
larının miktarı ve etkisi artmış olarak yetişirler.

Kyäni Sunrise, her biri vitamin ve mineral açısından zengin, 
Vahşi Alaska Yaban Mersini’nin de dahil olduğu 22 süper 
gıdanın besleyici gücünü bir araya getirir. Sonuç ise dengeli 
yaşamı desteklemek için günlük tüketime uygun, suda çözülen
10 temel vitaminin bir arada olduğu lezzetli bir karışım. 

Bir adım öteye gidersek, Sunrise’da bulunan suda çözülen 
besinler, Kyäni Sunset’te bulunan lipid - çözülen besinleri 
tamamlar ve ayrıca maksimum emilimi sağlamak için Kyäni 
Nitro ile ahenk içinde çalışır. Sabahları, Kyäni Nitro’dan sonra
bir paket Sunrise alınmalıdır.

Kyäni Sunrise ile vücudunuzu koruyup dengenizi koruyun. 
Sağlıklı Yaşam için sinerjik besin takviyesini sağlayan üç adımlı 
KYÄNI WELLNESS Üçgeni’nin önemli adımlarından biridir.

KYÄNI SUNRISE
DENGELİ YAŞAM İÇİN ANTİOKSİDAN SÜPER GIDALAR

9



• Bağışıklık ve kalp sağlıkları için günlük çözümler  
   arayan kişiler.
    - B6 vitamini, B12 vitamini, 
        C Vitamini ve Folat / Folik Asit bağışıklık sisteminin
        normal fonksiyonuna katkıda bulunur                             
    - Tiamin (B1 vitamini) kalbin normal fonksiyonuna
        katkıda bulunur
• Beslenme düzenlerini güçlü antioksidanlarla  
   kuvvetlendirmek isteyenler.
• Önleyici bakım ile ilgilenen herkes

Kötü beslenme alışkanlıkları, stres, çevresel toksinlere 
maruz kalmak ve hareketsiz yaşam tarzı vücutlarımızda 
oksidatif stres ve pek çok kronik sağlık sorunu yaratabilir.

Oksidatif stres ile savaşmak için gerekli antioksidanlarla 
zengin süper meyveleri içeren Kyäni Sunrise’ı günlük 
rutininize katın.

Sabahları 1 paket Kyäni Sunrise’ı Kyäni
Nitro’dan sonra alın. Kyäni Sunset ile
kullanıldığında en iyi sonucu verir.

ÇÖZÜM

HEDEF

İHTİYAÇ

• Vahşi Alaska Yaban Mersini ve
    güçlü antioksidanların da bulunduğu
    22 süper gıda
• 10 temel vitamin
• Günlük antioksidan desteği ile 
   vücudunuzun uygun ve etkili biçimde 
   desteklenmesi
• Katkısız
• Glütensiz
• Laktozsuz
• GDO içermeyen
• Vegan

KULLANIMI

TEMEL ÖZELLİKLER

Üzüm suyu konsantresi, Armut meyve suyu konsantresi, Kırmızı muskadin üzümü, Tohum özütü, 
Korimboz Vaksiniyum özütü, Aroniya meyve konsantresi, Nar kabuğu konsantresi, Ahududu 
meyve konsantresi, Misket Limonu suyu, Havuç suyu, C Vitamini, İnositol, Yaban mersini meyve 
özütü, B3 Vitamini, B5 Vitamini, Üzüm tohumu özütü, Aloe Vera jeli, Biotin, Brokoli, Ispanak, Nar 
kabuğu özütü, Kara Lahana, Ginseng özütü, B1 Vitamini, B6 Vitamini, Büyük meyveli Vaksiniyum, 
B2 Vitamini, Folik Asit, Acai meyve özütü, B12 Vitamini

İÇİNDEKİLER

*: Beslenme referans değeridir.
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TEMEL FAYDALARI
• Oksidatif strese karşı içerdiği kırmızı - mor meyvelerin 
özellikleri itibariyle güçlü antioksidan desteği
• Bağışıklık sisteminizin, kalbinizin ve daha fazlasının etkin 
fonksiyonu için vücudunuzu hücresel seviyede destekler
- B6 vitamini, B12 vitamini, C vitamini ve Folat / Folik Asit bağışıklık sisteminin normal 
fonksiyonuna katkıda bulunur.

• Kalp ve hücre sağlığını korumaya yardımcı olur
- Tiamin (B1 vitamini) kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- B12 vitamininin ve Folatın / Folik Asit’in hücre bölünmesinde görevi vardır. 

• Doğal enerji artışına yardımcı olur
- C vitamini, Niyasin, Tiyamin, Ribo�avin, Biotin, B5 vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini ile 
normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.

• Bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur
- C vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonununa yardımcı 
olur.

• Daha uzun yıllar genç kalmaya yardımcı olur
- B2 vitamini, Niyasin, Ribo�avin normal cildin korunmasına katkıda bulunur. Folatın, hücre 
bölünmesinde rolü vardır.

• Kas ve eklem sağlığını korumaya yardımcı olur
- C vitamini, yoğun �ziksel egzersiz sırasında ve sonrasında bağışıklık sisteminin normal 
fonksiyonunun korunmasına, kan damarlarının normal fonksiyonu için gerekli olan normal 
kolajen oluşumuna, kemiklerin ve kıkırdakların fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen 
oluşumuna katkıda bulunur.

• İyi hissetmeye ve görünmeye yardımcı olur
- Niyasin, Ribo�avin, B5 vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, C vitamini, Folat, yorgunluğun ve 
bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.

1 Aylık Kutu: 30 adet x 30 ml
Bu takviye edici gıda 11 yaş ve üstü 
yetişkinler içindir.
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KYÄNI NITRO AİLESİ
UZUN BİR YAŞAM İÇİN NİTRİK OKSİT

Nitro ürünü vücuda alındığında, midedeki asitlerle reaksiyona 
girer ve Nitrik Oksit üretimi oluşur. Yani sıvı özüt olan bu 
solüsyon, vücudun doğal yollardan Nitrik Oksit üretmesine 
yardımcı olmaktadır. Bu amaçla vücut, ihtiyacı kadar Nitrik 
Oksit üretir, kullanılmayan nitrik oksit ise vücuttan dışarı atılır. 
Nitrik Oksit, kimyasal formülü N-O olan bir gazdır. Hücresel 
düzeydeki verileri taşır, gaz halindeki yapısı sayesinde hücre zarı 
içine etkili bir şekilde nüfuz edebilir. 1998 yılında üç bilim 
adamına, “Kardiyovasküler sistemde bir sinyal molekülü olarak 
Nitrik Oksit” adlı bilimsel keşi�eri için Nobel Ödülü verilmiştir. 
Ürün verilen damlalıkla, dil üzerine damlatılarak günde 3 kez 
uygulanmaktadır.

Kyäni Nitro, vücudunuzun Nitrik Oksit üretmesine yardımcı 
olma konusunda eşsizdir. Hem Nitro FX hem de Nitro Plus, Noni 
bitkisinde bulunan nitrat maddelerini içermektedir. Bu nitrat 

maddeleri, midede NO’ya dönüştürülür. NO, mide duvarından 
geçer, kan dolaşımına girer ve normal kan dolaşımını destekler. 
İnce bağırsaktaki doğru sirkülasyon ve besin iletimine yardımcı 
olur. Buna Nitro Etkisi denir.

Noni bitkisiyle kıyaslandığında vücudunuzun Nitrik Oksit’e 
dönüştürebileceği nitrat miktarı, Kyäni Nitro Plus içeriğinde 
daha fazladır. Nitro Plus içerisinde B1 vitamini, Niasin
(Nikotinamid), Magnezyum (Magnezyum Klorür), Çinko 
(Çinko sülfat), Krom (Krom III Klorür) ve CoQ10 gibi ek besinler 
bulunur.

Optimum besin emilimini sağlamak için Sunrise ve Sunset’ten 
önce Nitro alın. Enerjinizi korumak için Nitro’yu gün boyunca 
kullanabilirsiniz.
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HEDEF
• Sağlıklı bir yaşam için tükettiğimiz besinlerden
   en yüksek besin değerini almak isteyenler.   
• Kardiyovasküler sağlık ve dolaşımı
   iyileştirmek isteyenler.

İHTİYAÇ
Yaşlandıkça, sağlıklı dolaşım bizim için 
en önemli unsurlardan biri haline gelir.

ÇÖZÜM
Kyäni Nitro, vücudunuzun Nitrik Oksit üretimine 
destek olma konusunda eşsizdir.
Nitrik Oksit, mide duvarından geçer, kan 
dolaşımına girer ve normal kan dolaşımını destekler. 
Sindirim sisteminizde doğru sirkülasyona ve besin 
iletimine yardımcı olur. Buna Nitro Etkisi denir.

Günde iki kez, 1ml (20 damla) olarak kullanımı 
önerilmektedir.
Maksimum fayda için günde 3 kez kullanabilirsiniz.

KULLANIMI

• Vegan
• Doğal Bazlı
• Glütensiz
• GDO içermeyen

TEMEL ÖZELLİKLER

1 Şişe: 56 ml (1 Aylık kullanım içindir.)
Bu takviye edici gıda 11 yaş ve üstü 
yetişkinler içindir.
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• Maksimum besin emilimini destekler
- Çinko, normal  asit - baz metabolizmasına ve karbonhidrat metabolizmasına katkıda bulunur.

• Mikro dolaşım dahil kan dolaşımını düzenleyerek vücudunuzun
  her dokusunun beslenmesine yardımcı olur
- Çinko ve Krom, normal makro besin öğeleri metabolizmasına katkıda bulunur.

• Damar içi sağlığını koruyarak kalp sağlığınızı desteklemeye 
  yardımcı olur
- Tiamin (B1 Vitamini), kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

• Enerji artışına yardımcı olur
- Tiamin (B1 Vitamini) ve Niasin normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.

• Sindirimin düzenlenmesine yardımcı olur
- Çinko, normal asit - baz metabolizmasına ve karbonhidrat metabolizmasına katkıda bulunur.

TEMEL FAYDALARI

İÇİNDEKİLER

Saf su, Noni meyvesi konsantresi, Fruktoz, Doğal nane 
aroma vericisi, Sitrik asit, Potasyum sorbat, 
Potasyum benzoat

İÇİNDEKİLER

Gliserol, Su, Magnezyum klorür, Noni meyve suyu 
konsantresi, Fruktoz, Doğal nane aroma vericisi, 
Renklendirici, Sade karamel, Çinko sülfat, Tuz karışımı, 
Nikotinamid, Tiamin mononitrat, Krom klorür, COQ10

®
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KYÄNI SUNSET
FONKSİYONEL YAŞAM İÇİN LİPİD TAKVİYE
Beslenme şeklimiz değişebildiği için her gün gerekli besinleri alıp 
almadığımızı bilmek zordur. Bazı besinler doğada kolay 
bulunmaz ve bulunduklarında ise az miktarlarda bulunur. 
Omega-3, balıklarda bulunan önemli bir besindir ama haftada 
iki kez balık tüketmek, her zaman mümkün olmayabilir.

Kyäni Sunset, E Vitamini, Omega-3 yağ asitleri, Astaksantin, A 
Vitamini, D3 Vitamini gibi beslenme rutinlerimizde çoğu kez 
bulunmayan doğal, lipid - çözülen besinleri bir araya getiren bir 
karışıma sahiptir. Bu besinler, vücudumuzun genç ve canlı 
hissedebilmesi ve doğru işlev görebilmesi için pek çok fayda 
sağlarlar.

Gelin bu besinlere bir bakalım:

- Omega-3 yağ asitleri, vücut tarafından üretilemeyen güçlü 
besinlerdir ve bu nedenle takviyeler yoluyla edinilmelidir. Vücuda 

(günlük porsiyonunuzu aldığınızda) EPA ve DHA formu ile kalp 
sağlığından bilişsel sağlığa pek çok konuda destek verirler. 
Kyäni, Sunset’te bulunan Omega-3’ü, Vahşi Alaska 
Somonu’nun da dahil olduğu vahşi balıklardan yani en doğal 
kaynaktan alır.
- Ayrıca Sunset, bağışıklık sisteminin önemli yapı taşlarından 
olan D3 Vitamini ve A Vitamini beta karotenleri içerir.

Bir adım öteye gidersek, Sunrise’da bulunan suda çözülen 
besinler, Kyäni Sunset’te bulunan lipid - çözülen besinleri 
tamamlar ve ayrıca maksimum emilimi sağlamak için Kyäni 
Nitro ile ahenk içinde çalışır. 

Kyäni Sunset ile vücudunuzun işlevselliği için gerekli besin 
takviyelerini alın.  İyi Yaşam için sinerjik besin takviyesi sağlayan 
Kyäni Wellness Üçgeni’nin üç adımlı sisteminin önemli bir 
parçasıdır.
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Kyäni Sunset,
A ve D vitaminlerinin
yanı sıra E vitamininin
en güçlü formunu içerir.



HEDEF
• Temel lipid - çözülen besinler ile sağlık
sistemlerinin günlük olarak desteklenmesini 
amaçlayan insanlar.
• Önleyici kalp, beyin sağlığı ve bağışıklık sistemi 
bakımı ile ilgilenenler.

İHTİYAÇ
Beslenme rutinimizde, yaşlandıkça sağlık sorunları 
ortaya çıkaran lipid - çözülen besin eksikliğini 
gidermeye ihtiyacımız var. E vitamini doğada sık 
bulunmaz ve bulunduğunda ise az miktarda 
bulunur. A, D ve E vitaminleri ise yağ veya lipid bir 
kaynak ile beraber tüketilmezse vücut tarafından 
emilemez.

ÇÖZÜM
Kyäni Sunset, E vitamini içermektedir. Ek olarak, 
vücudun ihtiyaç duyduğu temel yapı taşları olan A 
ve D3 vitaminlerini de içermektedir. Yatmadan 
önce alınacak şekilde formüle edilen Kyäni Sunset, 
Kyäni Sunrise’ın mükemmel bir tamamlayıcısıdır.
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Kyäni Sunset, vahşi balık yağlarından (diğer yabani 
balıkların yanı sıra Yabani Alaska Somonu dahil), A 
vitamini, E vitamini ve temel D vitamininden türetilen 
EPA ve DHA'nın tescilli bir kombinasyonudur.

Kyäni Sunset, 3. neslinde Omega-3 (EPA ve DHA), güçlü A 
ve D vitaminleri ve E vitamini kaynağı olarak balık yağını 
içerir.

Beta-Karoten, daha büyük karotenoidler grubuna girer. 
Karotenoidler en yaygın doğal pigmentlerdir. Çoğunlukla 
meyve ve sebzelerde görülürler. Beta karoten, provitamin
A karakterine sahip 50 karotene aittir ve vücut tarafından 
A vitaminine dönüştürülebilir.

Dunaliella Salina, şekil olarak çok değişkendir ve yoğun 
ışık ve tuz konsantrasyonlarının olduğu alanlarda; - yüksek 
miktarda Beta Karoten yani kuru ağırlığın % 5 ila 14'ü 
arasında - diğer cins türlerinden ayırt edilebilir.

Kolekalsiferol, muhtemelen insanlar için D vitamininin en 
önemli formudur. Vücutta UVB ışınları yardımıyla ciltte 
üretilebilir. Yemeklerde ve özellikle yağlı balıklarda 
bulunur. 

Omega-3 yağ asitleri sağlıklı
beyin gelişimi ve bilişsel işlevlerin
sürdürülebilmesi için gerekli
esansiyel yağ asitleridir.

• Doğal Bazlı
• Glütensiz
• GDO içermeyen

TEMEL ÖZELLİKLER

90 Adet Jel Kapsül
(1 Aylık kullanım içindir.)
11 Yaş ve üzeri yetişkinler için günlük 3 adet 
önerilmektedir. 4-10 yaş arasındaki çocuklar 
için günde 2 adet kullanılabilir.



Günde 3 kapsül olmak üzere akşam yemeklerinden 1 veya
2 saat sonra ve tercihen uyumadan 1 saat önce  alınması 
tavsiye edilir.

KULLANIMI

İÇİNDEKİLER
Balık yağı, Pirinç kepeği (E Vitamini içerir), Jelatin (balık 
kaynaklı), Kolekalsiferol (D Vitamini içerir), Su, Beta 
Karoten (A Vitamini içerir), Gliserol E422, Nem verici

• Beyin sağlığı ve hafızayı desteklemeye 
yardımcı olur
- DHA, normal beyin fonksiyonlarının korunmasına katkıda bulunur.

• Kalp sağlığı için lipid-çözülen besinleri sağlar
• Eklemlerin yıllarca sorunsuz çalışmasına 
yardımcı olur
- D vitamini normal kas fonksiyonunun korunmasına ve kemiklerin 
korunmasına katkıda bulunur.

• Cilt sağlığını destekler
A vitamini normal cildin korunmasına katkıda bulunur.

• Kalbin uzun yıllar daha sağlıklı olmasına 
yardımcı olur
- EPA ve DHA, kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

• İçindeki A, D, E vitaminleri sayesinde standart 
Omega3 ürünlerinden daha güçlüdür
• Kapsülünün doğal balık kıkırdağından olması 
sayesinde hızlı etki etmesine yardımcı olur

TEMEL FAYDALARI
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KYÄNI PROTEİN ve
KOLAJEN TAKVİYELERİ
Diyetimizdeki besleyiciler, bize günlük yaşamın her alanında 
destek verip, vücudumuza gereken vitaminleri, mineralleri ve 
mikrobesinleri sağlayarak çevresel stres faktörlerinin verdiği 
zararların tamir edilmesini sağlar. Kyäni Wellness Üçgeni’ndeki 
besleyiciler de bize, kendimizi iyi hissedip iyi görünmemiz için 
vücudumuzun tüm sistemlerinin ihtiyaç duyduğu temel besinleri 
sağlar.

Günlük olarak ihtiyaç duyduğumuz mikrobesleyicilere ek olarak 
vücudumuz sadece enerji için değil vücudumuzdaki inşa edici 
bloklar için de makrobesinlere ihtiyaç duyar. Protein, vücudu-
muzun sağlıklı kemikler ve kaslara sahip olması için temel bir 
makrobesleyicidir.

PROTEİN VE SAĞLIKLI YAŞAM
Vücudumuzda en sık bulunan protein kolajendir ve vücuttaki 
proteinin %25’den %35'e kadarını karşılar. Genç yaşlarda, 
vücutlarımız aldığımız protein ve aminoasitlerden kolajen üretip 
cildimizi sıkı tutar, kaslarımızı güçlü ve tendonlar ile bağlarımızı 
sağlıklı kılarak �ziksel aktivitelerimizi destekler. Ama yaşlandıkça 

vücudumuzun kolajen üretme oranı düşer. Metabolizmamız 
yavaşlar, cildimizde yaşlılık belirtileri görülür ve atletik perfor-
mansımız düşmeye başlar. Beslenme şeklimizi, sağlıklı kolajen 
proteini ile desteklemek yaşlanırken genel sağlığımıza katkıda
bulunabilir. Modern diyetler genelde zengin doğal kolajen 
kaynakları içermemektedir. Kyäni’nin HL5 ve FIT20 ürünlerinde-
ki hidrolize kolajen, biyoyararlılık için kırılmış ve vücudumuzun 
yeni dokular oluşturmasına katkı sağlayacak hale gelmiştir.

HL5 vücudumuzun üretemediği ve toplam vücut proteinimizin 
%30’u olan kolajen proteini içerir. Özellikle cildimizin güzelliği, 
eklem, kas ve tendonlarımızın elastikiyeti için, dışarıdan 
almamız gereken bir proteini, doğal ve sıvı olarak sunar.

FIT20 doğal kaynaklardan elde edilmiş 20 gram saf protein 
içerir. Formülünde bulunan Sitrulin damar sağlığı ve dolaşımda 
kilit madde olan Nitrik Oksit üretimine yardımcı olur. Atletler ve 
aktif yaşayan kişilere uzun süren enerji, hızlı dinlenme zamanı, 
yağ kütlesinin azalması ve kas gelişiminde yardımcı olur.
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KYÄNI FIT20
KYÄNI FIT20 İLE KİLO KONTROLÜ, SAĞLIKLI ARA ÖĞÜNLER MÜMKÜN!
DAHA İYİ TOPARLANMA DAHA İYİ SONUÇ

19

Günlük egzersiz rutininizde yeterli çabayı sarf ettiğiniz halde 
istediğiniz sonuçları göremiyor musunuz?

Arkadaşlarınızla spor salonuna da gitseniz, hafta sonları 
yürüyüşlere de gitseniz eğer egzersiz sonrası vücudunuzu doğru 
besleyemiyorsanız bu çalışmalardan yeterli faydayı 
göremezsiniz. Egzersizler, kas ve bağ gibi dokuları yıpratır ve 
dolayısıyla istediğiniz �ziksel görünüme kavuşmak ve daha hızlı 
toparlanabilmek için doğru zamanda doğru oranda doğru 
besleyicilere ihtiyacınız bulunmaktadır.

Vücudunuzun egzersizlerden sonra en çok ihtiyaç duyduğu besin 
tipi proteindir – ama herhangi bir protein değil. Kolay emilip kas 
gelişiminizi destekleyen ve eklemleriniz ile kemiklerinizde 
bulunan önemli dokuları tamir ve yeniden inşa eden proteine 
ihtiyacınız vardır.

Genelde egzersiz sonrası takviyeler tek tip protein sunarken 
Kyäni FIT20, doğal bazlı, sıfır şekerli, 20 gram Whey Protein 
İzolatı ve ‘Hidrolize Kolajen’den oluşan bir protein karışımı 
sunarak esnek kas gelişimini, sağlıklı eklem ve kemikleri ve daha 
hızlı toparlanmayı destekler. Bu proteinler, FIT20’de bulunan 

diğer içeriklerle birlikte �t, enerjik olmanıza ve istenmeyen 
kiloları vermenize yardımcı olacaktır. Ayrıca en iyi sonuçları 
alabilmeniz ve emilimi sağlamanız için FIT20, vücuttaki Nitrik 
Oksit üretiminin artmasını destekler.

Kyäni FIT20, kilo kontrolüne yardımcı, diyetlere destek bir ara 
öğün,sağlıklı bir atıştırmalık, aktif bir yaşam için doğal bir enerji 
kaynağıdır. 

Yorgunluğun azalmasını sağlayan, sağlıklı kas gelişimi ve yağ 
yakımını arttıran, saç, cilt, diş, eklem ve kemiklerin korunmasına 
yardım eden bir üründür. Aktif bir hayat yaşayan, kilo kontrolüne 
önem veren, düzenli spor yapan, kısaca doğal enerji ve protein 
desteğine ihtiyaç duyan, sağlıklı bir ara öğünle tatlı isteğini 
bastırmak, tokluk hissiyatını arttırmak isteyenler için tasarlan-
mış olan FIT20 tek bir ürün içinde birden fazla desteği 
barındırıyor.

Vücudunuza FIT20 ile ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayarak 
egzersiz rutininizden en iyi verimi alın.

Daha iyi toparlanma, daha iyi sonuç!



• Kilo kontrolü isteyenler.
• Kilo vermek için destek arayanlar. (Ara öğün yerine)

• Aktif bir hayat sürenler.
• Düzenli spor yapanlar.
• Sporcular, vücut geliştiriciler ve �tness ile 
ilgilenenler gibi esnek kas gelişimi, hızlı 
toparlanma ve antrenman sonrası takviye 
konularını önemseyen aktif hayata sahip olan 
performans odaklı kişiler.

HEDEF

Antrenman sonrası protein takviyesi, kas 
kütle büyümesini ve toparlanmayı destekler. 
Çalışmalar bize, 20 - 40 gram protein 
sindiriminin vücudun egzersiz sonrası 
toparlanma becerisini arttırdığını ve sonuç 
olarak da kas kütle ve güç artışını gösteriyor. 
Pek çok antrenman sonrası ürün, doğru 
oranda protein sunmuyor. FIT20, en iyi 
sonuçları alabilmek için emilime hazır
Whey Protein izolatı ve Hidrolize Kolajen 
karışımı içerir.
Uzun süreli �ziksel aktivite, eklem ve kemik 
dokularına zarar verebilir. Kolajen proteini, 
eklem ve kemiklerimize sağlıklı yaşlanma 
için gereken besinleri sağlayarak katkı verir.

İHTİYAÇ

ÇÖZÜM
FIT20, günlük hayatın ihtiyaçlarını karşıla- 
yabilmek ve egzersiz sonrası kas gelişiminizi 
desteklemek için sizlere 10 gramlık Hidrolize 
Kolajen, 10 gramlık Whey Protein izolatı ve 
Magnezyum desteği sunuyor.

- Protein, kas gelişimi ve muhafazasına destek olur.
- Magnezyum, yorgunluğun azalmasına katkı sağlar.
- Bu ürün, maksimum verim için aktif bir yaşam tarzı    
   ve dengeli bir beslenme şekliyle desteklenmelidir.
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• 20 gramlık Whey Protein izolatı 
   ve Hidrolize Kolajen proteini
• Uzun vadeli Nitrik Oksit üretimi 
desteği
• Doğal bazlı
• KETO diyetine uyumlu
• 0 gram şeker
• GDO içermeyen
• Harika bir lezzet

TEMEL ÖZELLİKLER

430 gr paket, porsiyon başına 1 ölçek(30.7g).
Bu takviye edici gıda 11 yaş ve üstü yetişkinler 
içindir.



Whey Protein İzolatı, Kolajen Peptit,  Doğal Vanilya Aroma 
Vericisi (%16,817), Orta Zincir Trigliseridleri Karışımı – 
(Hindistancevizi Yağı, Modi�ye Mısır Nişastası, Sodyum 
Kazeinat, Topaklanmayı Önleyici: E 551), Magnezyum Sitrat, 
Emülgatör:  Ayçiçek Lesitini, Tatlandırıcı: Steviol Glikozidleri

İÇİNDEKİLER

• Sağlıklı kas gelişimini ve yağ yakımını 
(1) destekler

- Magnezyum normal kas fonksiyonuna katkıda bulunur.
- Protein kas kütlesinin artışına katkıda bulunur.

• Sağlıklı saç, cilt, eklem ve kemiklerin korunmasına
   yardım eder
- Magnezyum normal protein sentezine katkıda bulunur.
- Magnezyum normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
- Protein normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.

• Uzun vade nitrik oksit üretimini destekler,
   yorgunluğun azalmasına yardımcı olur
• Depolanmış yağdan enerji üretimine ve kas
   iyileştirmelerine yardımcı olur
- Magnezyum normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
- Magnezyum normal kas fonksiyonuna katkıda bulunur.

(1) YASAL UYARI: Sonuçlar başlangıç noktasına, hede�ere ve çabalara bağlı olarak değişir. 
Sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve bunu sürdürmek veya istenen kilo kaybı veya artışı için egzersiz 
ve uygun diyet gereklidir. Tıbbi bir sorununuz varsa veya hamileyseniz, emziriyorsanız, şeker 
hastasıysanız veya bir kilo kontrol programına başlıyorsanız, Kyäni ürünlerini kullanmadan 
veya başka herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce doktorunuza danışın. Olumsuz 
olaylar meydana gelirse kullanmayı bırakın.

TEMEL FAYDALARI

Günlük protein alımınızı kolaylaştırmak için antrenman 
sonrası, kahvaltıda veya günün herhangi bir anında           
1 ölçeği(30.7g), 350 ml su veya favori içeceğiniz ile 
karıştırarak tüketin.

KULLANIMI
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KYÄNI HL5
DOLU DOLU KOLAJEN PROTEİN TAKVİYESİ

20 yıl sonra kendinizi nasıl görüyorsunuz? Genç, enerjik ve 
sağlıklı mı olmak istiyorsunuz? Eğer cevabınız evetse, 
vücudunuzu doğru yaşlanmak için gereken besinlerle buluştur-
manın zamanı geldi.

Kolajen, vücudumuzda sudan sonra en bol bulunan ikinci 
materyaldir. Vücudumuzdaki bağlayıcı dokuların güçlü kalması 
ve işlevselliği, genç görünümlü bir cilt, sağlıklı saçlar, tırnaklar ve 
kaslar için çok önemlidir. Kolajeni, vücudumuzu bir arada tutan 
bir yapıştırıcıya benzetebiliriz.

Yaşlandıkça, vücudumuzdaki doğal kolajen üretimi azalır. 
Kırışıklıklar, yıpranmış saç ve tırnaklar, hareketsizlik ve eklem 
sorunları yaşlanma sürecinin sonuçlarıdır.

Kolajen üretiminin azalmasını önleyebilmenin bir yolu beslenme 

rutinlerimizde kolajen tüketmektir ama çoğu beslenme tarzı 
yeterli miktarda kolajenden yoksundur. Sadece kemik suyu, balık 
veya tavuk derisi gibi gıdalarda bu miktarları görebiliriz.

Kyäni HL5, sağlıklı cilt, saçlar ve eklemleri desteklemek, esnek 
kas gelişimi, artırılmış yağ metabolizması, uzun süreli enerji gibi 
konularda yardımcı olacak maksimum emilim için hidrolize 
edilmiş doğal kolajen protein desteğidir.

HL5, tüketimi kolay paketlerde sunulur ve sadece 25 kalori ve 0 
gram şeker içerir. Öğün aralarında veya geceleri atıştırma yerine 
geçebilir, smoothie‘ye eklenebilir, sıcak su veya çay ile 
karıştırılarak tüketilebilir.

Sağlığınıza şimdi yatırım yapın ki, gelecekte rahat edebilin! 
Günlük sağlıklı yaşam rutininize HL5’i ekleyin!
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• Daha iyi yaşlanmayı, �ziksel görünümü, yağsız kas 
   üretimini, enerji seviyelerini önemseyen, sağlık bilinci 
   taşıyan kişiler.

HEDEF

İHTİYAÇ

Protein, vücuttaki önemli yapı taşlarından biridir ve 
yaşlandıkça kolay sindirilebilir protein sağlığımız için daha 
önemli hale gelir. Protein, cilt, saçlar ve eklemler için önemli 
olduğu gibi sağlıklı kemik oluşumuna ve kas gelişimine 
yardımcı olur. HL5, kolay emilen Hidrolize Kolajen ile 
vücudun protein ihtiyacına destek verir.

ÇÖZÜM

• Yaşlandıkça vücudun kolajen üretimi azalıyor.
• Tüm kolajen takviyeleri, emilime hazır ve 
yüksek kalitede olmayabilir.
• Uygun ve sağlıklı protein desteği.

- HL5'in maksimum etkisini, 30 gün boyunca düzenli olarak 
   tükettiğinizde görebilirsiniz!
- Doğal şeftali aroması ve stevya ile çok lezzetli.
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TEMEL ÖZELLİKLER
• 5 gram doğal Hidrolize Kolajen proteini
• 25 kalori • 0 gram şeker
• Doğal Bazlı • Glütensiz • GDO içermez
• Süt ürünü içermez
• Soya içermez • Fındık içermez
• Koruyucu bulunmaz
• Doğal Şeftali Aroması
• Tek kullanımlık poşetler halinde,
  sıvı formda, taşıması ve kullanımı
  çok kolay
• Stevya yaprağı tozu ile tatlandırılmıştır

KULLANIMI
Maksimum fayda için, her gün bir paket HL5 tüketimini 
faydalı bir alışkanlık haline getirin. Sabah, yatmadan önce 
veya öğün aralarında. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

Su, Hidrolize Kolajen (sığır kaynaklı), Hacim Artırıcı: Eritritol, 
Asitlik düzenleyici: Sitrik asit, Sodyum Klorür, Fruktooligosakkarit, 
Doğal Şeftali aroma verici, Kıvam Artırıcı: Ksantam gam,
Elma sirkesi, Koruyucu: Potasyum Sorbat, Stevya yaprağı tozu

İÇİNDEKİLER
KYÄNI HL5 ŞEFTALİ

KYÄNI HL5

• Protein, kas gelişimine katkı sağlar.
• Kas kütlesi muhafazasına katkı sağlar.
• Kemiklerin korunmasına katkı sağlar.
• Özel içeriği ile sağlıklı cilt, saç, eklemler ve
   kemiklerin korunmasına yardımcı olur.
• Sindirime ve emilime destek olur ve güçlü
   bir antioksidan desteği sağlar.
• Şeker yerine Eritritol içeren gıda / içecekler,
   kan şekeri seviyesinin ani yükselişi konusunda 
   şekerli gıda / içeceklere göre daha düşük bir
   kan şekeri seviyesi sağlanmasına yardımcı olur.

HL5’İN TEMEL FAYDALARI
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1 Kutu: 30 Adet 30 ml’lik paket.
Bu takviye edici gıda 11 yaş ve üstü 
yetişkinler içindir.
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KYÄNI ON SHOTS
DİKKAT, BERRAKLIK ve ENERJİ

Ahududu ve Greyfurt Aromalı B Vitaminleri ve 
Bitki Ekstreleri İçeren Takviye Edici Gıda
Bir çoğumuz sıkı çalışmaya ve yıpranmaya hayran olunan ve bu 
yüzden övgü bile aldığımız bir dünya düzeninde yaşıyoruz. İster 
hem iş hem ev hayatına yetişmeye çalışan bir anne olun, ister iyi 
bir başlangıç için durmadan çabalayan genç bir girişimci olun, 
ister sürekli toplantılarda olan güçlü bir ticari yönetici olun, her 
şeyi bir arada yapmaya çalışıyoruz.

Tüm bu yoğun süreç yorgun, bitkin, ve umutsuz hissetmemize 
neden olabilir. Hepimizin isteği ise yorgunluk ve bitkinliği 
azaltarak enerjik yaşama destek veren bir çözüm.

Kyäni olarak biz sıkı çalışmayı takdir ederiz ama çalışırken yaşam 
konforumuzu korumayı daha çok takdir ederiz.
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HEDEF
• Yoğun ve uzun süreli çalışan kadınlar ve erkekler.
• Sınavları, projeleri için uykusuz kalan, uzun 
saatler çalışan gençler.
• Güvensiz gıdalar yerine güvenilir gıdaları 
tüketme bilincinde olanlar.
• Yaşam fonksiyonlarının konforunu önemseyenler.

İHTİYAÇ
Pek çoğumuz yoğun çalışıyoruz. Ulaşmak 
istediğimiz hede�erimiz ve hayallerimiz var. Tüm 
bu koşuşturmanın içinde, güvenilir olmayan gıda 
seçimleri, yetersiz uyku saatleri gibi hiç istenme- 
yen alışkanlıklar ediniyoruz.
İstenmeyen alışkanlıklar, istenmeyen ürün 
tüketimleri ile devam eden bir seri olumsuzlukları 
da devamında getiriyor.

ÇÖZÜM
Doğal kaynaklı Guarana kafeini içerir.
- Kafeinin etkinliğini bilmeyeniniz var mı?
B1, B2, B3, B6 ve B12 vitaminleri içerir.
- B1, B2, B3, B6 ve B12 vitaminlerinin her biri ayrı 
ayrı; normal enerji oluşum metabolizmasına 
katkıda bulunur.
- B1, B2, B6, B12 vitaminleri, ilave olarak  yorgun-
luğun ve bitkinliğin azaltılmasına da katkıda 
bulunur.
- Tüm bunlara ilave olarak, en çok ihtiyacımız olan 
konuda, B6, B12 vitaminleri bağışıklık sisteminin 
normal fonksiyonuna katkıda bulunarak bizlere 
destek olur.
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epd-
f/10.2903/j.efsa.2018.5266
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• Guaranadan elde edilen 100 mg doğal 
kaynaklı kafein içerir.
• Sitikolin, Taurin, L-Theanine nootropik 
gıda karışımı içerir.
• B1, B2, B3, B6 ve  B12 vitaminleri içerir.

• Glütensizdir.
• Süt ürünü içermez. Laktozsuzdur.
• Ahududu - Greyfurt lezzetindedir.
• Tüketimi kolay bir takviye edici gıdadır.
• 2 gram doğal şeker ve sadece 21 kalori.

TEMEL ÖZELLİKLER
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İyice karıştırın.  Faydalı etkinin görülebilmesi için günlük 
tüketim miktarı kadar (60 ml) tüketin.
Etkiler kişiden kişiye değişebilir ama genel olarak 
4 - 6 saat sürer. Uyku düzeninizi etki süresine göre 
planlayabilirsiniz.

KULLANIMI

İÇİNDEKİLER
Su, Şeker şurubu, Hacim arttırıcı: Eritritol, Asitlik düzenleyici: 
Sitrik asit, Guarana ekstresi, Inositol, Yeşil çay ekstresi, 
Sodyum klorür, Taurin, Fosfotidilserin, Sitikolin, Doğal aroma 
verici (%0,2) (Ahududu), Kıvam arttırıcı: Ksantam gum, 
L-Sitrulin, Galanya ekstresi, Bitter aroma verici, Ginkgo 
ekstresi, Koruyucu: Potasyum sorbat, Aroma verici (%0,08) 
(Greyfurt), Stevya yaprağı tozu, Nikotinamid, Pirolokinolin 
kinon, Yaban mersini ekstresi, Pridoksin hidroklorür, 
Ribo�avin, Tiamin hidroklorür, Metilkobalamin.

7 Adet 60 ml'lik Paket
Bu takviye edici gıda 11 yaş ve üstü yetişkinler içindir.

           
Guarana ekstresi            450 mg -
-       Kafein 100 mg -
İnositol            450 mg -
Yeşil çay ekstresi            304 mg -
-       L-Teanin 90 mg -
Taurin            240 mg -
Fosfotidilserin (Ayçiçeğinden)            200 mg -
Sitikolin            166 mg -
L-Sitrulin            105 mg -
Galanya ekstresi            100 mg -
Ginkgo ekstresi            80 mg -
Vitamin B3            16 mg NE 100
Pirolokinolin kinon            5 mg -
Yaban mersini ekstresi            5 mg -
Vitamin B1            1,1 mg 100
Vitamin B2            1,4 mg 100
Vitamin B6            1,4 mg 100
Vitamin B12            2,5 µg 100

1 Şase (60 ml) 
için miktar / m

BRD*
(%)Etken Madde

*BRD Beslenme Referans Değeridir.



TEMEL FAYDALARI
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• Yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına katkı
- Kyäni ON, B1, B2, B3, B6 ve B12 vitaminleri içermektedir.

• Normal görme yetisinin korunmasına katkı
- Kyäni ON, B2 vitamini - Ribo�avin içermektedir.

• Kalbin normal fonksiyonuna katkı
- Kyäni ON, B1 vitamini: Tiamin içermektedir.

• Normal homosistein metabolizmasına katkı
- Kyäni ON, B6, B12 vitaminleri içermektedir.

• Normal kırmızı kan hücreleri oluşumuna katkı
- Kyäni ON, B6, B12 vitaminleri içermektedir.

• Normal protein ve glikojen metabolizmasına katkı
- Kyäni ON, B6 vitamini içermektedir.

• Normal cildin korunmasına katkı
- Kyäni ON, B2 Ribo�avin, B3 Niasin içermektedir.

• Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkı
- Kyäni ON, B6, B12 vitaminleri içermektedir.
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Kyäni Origin ile beslenmenizin kontrolünü kendi ellerinize alın. 
Bu lezzetli bitki bazlı shake, ağız sulandıran çikolata ve vanilya 
aromalarına, bezelye, bal kabağı ve ayçiçeği çekirdeğinden elde 
edilen özel bir protein karışımına sahiptir.

Origin ayrıca vücudunuzun, dolaşımını ve besin emilimini 
destekleyen önemli bir sinyal molekülü olan Nitrik Oksit 
üretmesi için ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar(içinde bulunan 
L-Sitrulin sayesinde). Buna Nitro E�ect” denir ve Origin'in 
sağladığı temiz, bitki bazlı makro besinlerden en iyi şekilde 
yararlanmak için vücudunuzun ihtiyacı olan şeydir.

İster her gün dilediğinizce yaşamanın bir yolunu arıyor olun, 
ister aktif yaşam tarzınızı yükseltmeye hazırlanıyor olun, Origin 
beslenmenizde isteklerinizi karşılayabileceğimiz bir karışımdır.

Vücudunuz mucizevidir - Her parçası sizi siz yapmak için uyumlu 
bir şekilde çalışır. Böyle olağanüstü bir doğal sistem, dünyanın 
sunduğu en iyi besinlerin desteğine ihtiyaç duyar. Ancak 

günümüz modern diyetlerinin tümü sağlığınızı tehdit eden 
işlenmiş gıdalar, bileşikler ve koruyucularla doludur.

Peki vücudunuzun ihtiyaç duyduğu güçlü destek için nereye 
başvurabilirsiniz? Tüm mucizevi yaşam için aynı kaynak, aynı 
zamanda büyük beslenmenin de kaynağıdır: Doğa.

Kyâni Origin, ideal kilonuzu korumanıza, egzersizlerden sonra 
toparlanmanıza ve sevdiğiniz aktif hayatı yaşamanıza yardımcı 
olmak için bitki bazlı proteinler, yağlar ve karbonhidratlar dahil 
olmak üzere doğadan gelen makro besinlerin mükemmel bir 
dengesine sahiptir!

Dahası Origin, vücudunuzun, dolaşımı ve besin emilimini
destekleyen önemli bir sinyal molekülü olan nitrik oksit 
üretmesi için ihtiyaç duyduğu hayati besinleri sağlar. Bu Nitro 
E�ect”, vücudunuzun Origin'in içinde bulunan temiz, bitki 
bazlı makro besinlerinden en iyi şekilde yararlanmasına 
yardımcı olur. (içinde bulunan L-Sitrulln sayesinde)

TEMEL FAYDALARI
İçeriğindeki Magnezyum yorgunluğun ve bitkinliğin 
azalmasına katkıda bulunur.

İçeriğindeki Magnezyum normal kas fonksiyonuna 
katkıda bulunur.

İçeriğindeki Magnezyum normal protein sentezine 
katkıda bulunur.

İçeriğindeki Magnezyumun hücre bölünmesinde 
görevi vardır.

İçeriğindeki Protein kas kütlesinin artışına katkıda 
bulunur.

İçeriğindeki Protein kas kütlesinin korunmasına 
katkıda bulunur.

14 porsiyon
(1 porsiyon = 3 ölçek)

Bu takviye edici gıda 11 yaş ve üzeri yetişkinler içindir.* 

* Uyarılar: Tavsiye edilen günlük kullanım dozunu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız. 
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ağzı sıkıca kapalı olarak, ışıktan koruyarak saklayınız. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile 
hastalık veya ilaç kullanılması durumunda doktorunuza danışınız. Kesilmiş veya açılmış ambalajları satın almayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

* Ref: Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği

KYÄNI ORIGIN ÇİKOLATA
KAYNAK HER ŞEYDİR

Bezelye Proteini, Vitamin, Mineraller ve
Bitkiler İçeren Takviye Edici Gıda



 

ProteazAmilaz
Lipaz

Laktaz

Selülaz

Lactobacillus
Acidophilus

Lactobacillus
Rhamnosus

Lactobacillus
Plantarum

Bi�dobacterium
Longum

Bi�dobacterium
Infantis

Kloro�llerin Pullulan

Karahindiba Zence�l

Devedikeni

Kırk Kilit Otu

Ardıç

Rezene

Hatmi

MaydanozKarabiber

Sindirim Enzimleri Karışımı (Proteazlar,
Amilaz, Lipaz, Laktaz, Selülaz), Kapsül 
Bileşeni Kıvam Arttırıcı: Pullulan,
Renklendirici: Kloro�llerin Bakır
Kompleksleri), Karahindiba, Probiyotik 
Karışımı (Bi�dobacterium infantis,
Bi�dobacterium longum, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus Acidophilus), Zence�l, Tuz, 
Devedikeni Ekstresi, Kırk Kilit Otu Ekstresi, 
Ardıç Ekstresi, Rezene, Hatmi, Maydanoz,
Karabiber.

İÇİNDEKİLER

PROBİYOTİK
SÜT ÜRÜNÜ

İÇERMEZ GLÜTENSİZ VEGAN

KULLANIM
Bu takviye edici gıda 11 yaş ve üzeri yetişkinler içindir. Yetişkinlerin ilk öğünlerinde 
2 kapsül alması tavsiye edilir. Daha fazla sindirim desteği için gerekli durumlarda 
her ek öğünde 2 kapsül alabilirsiniz.*

* Uyarılar
Tavsiye edilen günlük kullanım dozunu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. 
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orjinal ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda 
sıcaklığında, ağzı sıkıca kapalı olarak, ışıktan koruyarak saklayınız. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi 
edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumunda 
doktorunuza danışınız. Kesilmiş veya açılmış ambalajları satın almayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde 
doktorunuza başvurunuz.

* Söz konusu bilgiler, Kyäni ürünlerindeki bazı içerikler için yapılan
bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Bu çalışmalarda doğrudan
Kyäni ürünleri incelenmemiş olup bu çalışma sonuçları ile Kyäni
ürünleri arasında doğrudan bağ kurulamaz. Kyäni ürünleri
herhangi bir hastalığı veya durumu teşhis etme, tedavi etme,
iyileştirme, önleme veya ha��etme amacını taşımaz ve yapmaz.

1 ŞİŞE
60 KAPSÜL
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CARING HANDS YARDIM GEZİLERİ
Kyäni ortakları ve kurumsal çalışanlarının katıldığı en önemli 
faaliyetlerden biri, Caring Hands Yardım Gezileri’dir. Fark 
yaratabileceğimiz ve gerçekten ihtiyacı olan toplulukları 
bulmak için dünyanın farklı bölgelerini araştırıyoruz. Meksika 
Chiapas, anlamlı bir fark yaratabildiğimiz alanlardan biriydi. 
2015 yılında, 180 öğrenci kapasiteli yeni bir okulun inşasını 
tamamladık. Topluluğun tepkisi muazzamdı ve sonuç olarak 
350’den fazla öğrenci, şu anda iyileştirilmiş tesislerden 
yararlanabiliyor. 2018 yılında Meksika’daki okulda biraz daha 
iyileştirme yaptık. Ayrıca, aynı bölgede bulunan başka bir 
okulu da yeniledik ve Tanzanya’daki bir köyde bulunan eğitim 
tesislerini iyileştirmeye başladık.

CARING HANDS GÜNÜ
Her yıl haziran ayında, Kyäni ortakları ve çalışanları, yerel 
toplulukların ihtiyaçlarını keşfetmek ve bunları karşılamak için 
bir günlerini ayırıyorlar. Şimdiye kadar dünya genelinde 
yüzlerce proje tamamlandı. Kendini bu konuya adamış Kyäni iş 
ortakları ve çalışanları evsizlerin yiyecek ihtiyaçlarını karşıla-
maktan ve yaşlıları ziyaret etmekten, evleri boyamaya ve hijyen 
setlerini düzenlemeye kadar birçok konuda çalışmalara 
katıldılar. Birlikte parkları temizlediler, okulların iyileştirilmesini 
desteklediler ve onlarca ülkede bulunan insanlara Kyäni 
ürünleri dağıtıldı. Bu yardım çalışmaları, toplumun yardıma 
ihtiyacı olan kesimlerine ulaşmamıza ve dünyayı daha iyi bir yer 
haline getirme sözümüzü yerine getirmemize yardımcı oluyor.

Kyäni Caring Hands’in misyonu; çocukların besin, temizlik ve eğitime erişmesine yardımcı olmak ve yardıma ihtiyacı olan 
çocuklara umut götürmektir. Caring Hands 2011 yılında kurulduğundan bu yana Kyäni, müşterileri ve iş ortaklarının da 
desteğiyle dünyanın dört bir yanındaki insanlara erişme imkanı buldu. Kyäni Caring Hands programının söz konusu misyonu 
yerine getirmesinin birkaç yolu vardır. İşte bunlardan bazıları:

KYÄNI CARING HANDS
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KYÄNI ÜRÜNLERİNİN ve / veya
TEDARİKÇİLERİNİN 
SAHİP OLDUĞU SERTİFİKALAR

KYÄNI ürünleri ve / veya tedarikçileri dünyada 50’den fazla ülkede ilgili 
bakanlıklar tarafından onaylı ve helal serti�kası olan bir portföydür.

GMP / İyi Üretim Uygulamaları
NSF / Ulusal Sağlık Merkezi
NPA / Doğal Ürünler Birliği
SQF / Güvenilir Kaliteli Gıda
Monde Selection Grand Gold Kalite Ödülü
IFOS / Uluslararası Balık Yağı Standartları
FDA/ Amerika Yiyecek ve İlaç İdaresi
Ürünlerimiz Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından onaylanmıştır

HALAL / Helal Serti�kası
CfPDR / Doping Önleme Araştırmaları Merkezi
Gluten Free / Glütensiz Ürün
HACCP & HARPC / Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol 
Noktaları
RSPO / Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası
UL (Underwriters Laboratories) / UL Güvenlik 
Serti�kası

*



* 3 ölçek toz ürünün kullanım önerisine göre hazırlanmış son ürün için.
** Değerler ortalama değerler üzerinden verilmiştir.

ETKEN MADDE TABLOSU

ETKEN MADDE mg / 3 Ölçek

Bezelye Proteini

Fruktooligosakkarit (FOS)

L-Sitrulin

Orta Zincirli Trigliseridleri (Hindistan Cevizi)

Kalsiyum

Magnezyum

Keten Tohumu

Bal Kabağı

Çinko

E Vitamini (mg α-TE)

Acı Bakla

Manganez

24131

2678

1000

850

212

96

50

38

6

12,5 mg α-TE

13

1,53

Bezelye proteini, Şeker (Şeker Kamışı), Alkali Kakao, Aroma Verici: 
Çikolata (%7,52), Fruktooligosakkarit (FOS), L- Sitrulin, Orta Zincirli 
Trigliseridleri (Hindistan Cevizi), Ay Çiçeği Yağı, Ortofosforik asidin 
kalsiyum tuzları, Tuz, Potasyum Klorür, Kıvam Arttırıcı: Ksantan Gam, 
Magnezyum Oksit, Asitlik Düzenleyici: Sodyum Sitratlar, Keten 
Tohumu, Bal Kabağı, Kıvam Arttırıcı: Pektinler (Elma), Çinko 
Bisglisinat, Emülgatör: Lesitinler (Ay Çiçeği), D - Alfa Tokoferil Asetat, 
Acı Bakla, Manganez Sülfat

İÇİNDEKİLER

KULLANIMI
3 ÖLÇEK shakera koyun ve üzerine 300 ml soğuk su ekleyin. İyice karıştırın
(shakerı sallayarak) ve için. Her paket yaklaşık 14 porsiyondur.
(14 porsiyon/ 3 ER ÖLÇEKTEN OLUŞMAKTADIR). 1 Paket yaklaşık 616 gram.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

• Özel Protein Karışımı
- Hayvansal protein tüketmek istemeyenler için, bezelye, bal kabağı ve ayçiçeği tohumlarının karışımı; Ayrıca lif 
ve doymamış yağ içerir.

• L-sitrulin malat 2:1
- Vücutta uzun süreli, doğal Nitrik Oksit üretimi için önemli bir yapı taşı.

• Prebiyotik Karışım 
- Elma, öğütülmüş keten tohumundan elde edilen bu özel lif karışımı, düzenliliği korumaya ve öğünler arasında 
sizi tok tutmaya yardımcı olmak için bağırsak �orasını destekler.

• Orta Zincir Trigliseritleri
- Vücudunuzun sürdürülebilir enerji için kullandığı yağlar.
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• Bezelye, bal kabak, ayçiçeği tohumlarından elde edilen
  22,80 gram bitkisel protein
• Makro besin dengesi
• 2.55 gram prebiyotik lif karışımı
• Sadece 4,86 gram şeker - şeker kamışından elde edilmiş
   harika vanilya ve çikolata aromaları

Optimal makro besin dengesine sahip (bitki bazlı
proteinler, yağlar ve karbonhidratlar) bileşenleri
bütünleştiren Origin, Magnezyum içermektedir.
Magnezyum enerji oluşum metabolizmanısına katkıda
bulunur, vücutta elektrolit dengesine katkıda bulunur.

Origin prebiyotik lif karışımı içerir. Prebiyotikler
bağırsak �orasının düzenlenmesine yardımcı olur.

Düzenli kullanıldığında öğünler arasında sizi tatmin
eder.
 
Karaciğerde yağlar, ya yakıt olarak kullanılmak ya da
vücut yağı olarak depolanmak üzere parçalanır. MCTler,
hücrelerinize parçalanmadan kolayca girebildiğinden,
anında bir enerji kaynağı  olarak  kullanılabilir.
Kaynak: https://pubrned.ncbi.nlm.nih.gov/27080715/

Hepsinden iyisi, Origin vücudunuzu destekleyen önemli
bir sinyal molekülü olan Nitrik Oksit üretmek için ihtiyaç
duyduğu besinlerle dolaşım ve besin emilimini teşvik
eder. Buna Nitro Etkisi™ denir ve tam olarak vücudun
yediğiniz iyi yiyeceklerden faydalanmasına yardımcı
olur(içinde bulunan L-Sitrulin sayesinde).

DİKKAT: Gıda takviyeleri dengeli bir diyet ve sağlıklı bir yaşam tarzının yerini tutmaz. Belirtilen önerilen günlük dozu aşmayın. Hamileyseniz, emziriyorsanız, ciddi bir tıbbi gözetim altındaysanız, almadan önce 
doktorunuza danışınız.



KYÄNI R-STO℧R
SİNDİRİM ENZİMLERİ VE PROBİYOTİK
İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Enerjik ve kendinizden emin bir şekilde uyandığınızı, gününüzü
vücudunuzda şişkinlik ile veya halsiz hissetmeden geçirmeye
hazır olduğunuzu hayal edin. Düzgün işleyen bir sindirim sistemi,
vücudunuzun egzersizleriniz ve gün boyunca sizi ayakta tutmak
için ihtiyaç duyduğu enerjiye sahip olmasını ve en iyi hâlinizi
hissetmesini sağlar. Ne yazık ki, modern yaşam tarzıyla ilişkili
çevresel faktörlerin yanı sıra kötü uyku ve beslenme alışkanlıkları,
bağışıklık sistemimizden sağlıklı bir kiloyu koruma yeteneğimize
kadar her şeyi etkileyerek sindirimimize zarar verebilir.

Sindirim enzimleri ve probiyotik içeren Kyäni R-Sto℧r var.

R-Sto℧r, düzenli sindirimi desteklemek için özel olarak tasarlanmış
yenilikçi bir probiyotik karışımdır. Kyäni R-Sto℧r 5’i 1 arada
formülünün içinde bulunan NitroBiotics™ karışım, sindirim sistemini
düzenlemeye ve bağışıklık sistemini  desteklemeye yardımcı olur. Ayrıca,
Kyäni R-Sto℧r hassas araştırmalar sonucunda tespit edilen, içeriğinde
bitki bazlı sindirim enzimleri bulunan bitkiler içeren özel bir karışımdır.

• Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.
- İçerdiği probiyotik mikroorganizmalar, sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini 
desteklemeye yardımcı olur. 
- İçerdiği prebiyotik bileşenler, probiyotik mikroorganizmaların bağırsakta gelişimini ve 
yaşamını destekler.

• Şişkinliğin azalmasına destek olur. 

TEMEL DESTEK

• NitroBiotics™ probiyotik karışımı
• Bitkisel bazlı enzimler
• Özel seçilerek bir araya getirilen bitkiler
• Glütensiz, süt ürünleri içermez, vegan dostu

ANA ÖZELLİKLER

Şişkinliğin
Azalmasına

Destek

 

Sindirim
Desteği
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Sindirim enzimleri ve probiyotikler sizin için görevlerini
yerine getirmeye başlar.
* İçerdiği probiyotik mikroorganizmalar, sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini
desteklemeye yardımcı olur. 
* İçerdiği prebiyotik bileşenler, probiyotik mikroorganizmaların bağırsakta gelişimini ve yaşamını
destekler.

Referanslar: 
1. Menga J., Zhangb QX., Lub RR. Surface layer protein from Lactobacillus acidophilus NCFM inhibitintestinal pathogen-induced
apoptosis in HT-29 cells. International Journal of Biological Macromolecules 96 (2017) 766–774. 
2. Butler MI., Cryan JF., Dinan TG. Man and the Microbiome: A New Theory of Everything? Annu. Rev. Clin. Psychol. 2019. 15:20.1–20.28.

* Söz konusu bilgiler, Kyäni ürünlerindeki bazı içerikler için yapılan bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Bu çalışmalarda doğrudan Kyäni ürünleri incelenmemiş olup bu çalışma sonuçları ile Kyäni ürünleri 
arasında doğrudan bağ kurulamaz. Kyäni ürünleri herhangi bir hastalığı veya durumu teşhis etme, tedavi etme, iyileştirme, önleme veya hafifletme amacını taşımaz ve yapmaz.
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