
ENERGETICKÉ TYČINKY 
~ 

přírodní zdroj energie pro každodenní aktivity

~

sacharidová tyčinka s vysokým obsahem 

proteinu

~

vhodné pro vegetariány a vegany
~

jedna tyčinka 55g obsahuje

220Kcal / 30g sacharidů / 7g tuků / 9g bílkovin

Hlavní benefity jednotlivých příchutí. 

• HOŘKÁ ČOKOLÁDA & MOŘSKÁ SŮL_VEGAN. Sladkoslanná kombinace.


• ČOKOLÁDA & BANÁNY_VEGAN, BEZLEPEK. Hořká čokoláda a BIO banány. 
• ROZINKA & VLAŠSKÝ OŘECH_VEGAN. Tradiční chuťová varianta rozinek, 

vlašských ořechů a skořice. Receptura již od roku 2008.

• MERUŇKA_VEGAN. Obsahuje až 30% ovocné složky, bez přidaného cukru.


• CITRON_BEZLEPEK, VEGAN. Obsahuje ovocnou pastu ze sicilských citronů.


• KEŠU & KARAMEL_VEGETARIAN, BEZLEPEK. Jedinečná chuť mezi 
bezlepkovými potravinami! Obsahuje mléko v karamelové pastě.


• JABLKO & ZÁZVOR_BEZLEPEK, VEGAN. Obsahuje 65% surovin z České 
republiky. Jablka, mrkev, sójové boby, zázvor, jáhly. Bez přidaného cukru.


• KŘUPAVÝ ARAŠÍD_VEGAN. Nová receptura dodává tyčince nezaměnitelný 
křupavý efekt a jedinečnou chuť pražených arašídů.


• ČOKOLÁDOVÉ ESPRESSO_VEGAN. Neobsahuje kofein. Nejprodávanější tyčinka 
2018, 2019.




PROTEINOVÉ TYČINKY 
~ 

pohotová, ideální a zdravá alternativa 

rychlých svačinek

~

VEGAN + BIO + BEZLEPEK + RAW
~

jedna tyčinka 40g obsahuje

160Kcal/ 14g sacharidů/ 10g tuků/ 8g bílkovin

Složení jednotlivých příchutí. 

• ČOKOLÁDA 40g: BIO datle, BIO mandle, BIO rýžový protein 15%, BIO čokoláda 
13%, BIO agáve syrup, BIO dýňová semínka, BIO olivový olej, sůl.


• LESNÍ OVOCE 40g: BIO datle, BIO rýžový protein 17%, BIO dýňová semínka, BIO 
prášek s černého rybízu a jahod 6,1%, BIO olivový olej , BIO jahodové aroma, sůl.


• BANÁN 45g: BIO banány 32%, BIO rýžový sirup, BIO rýžový protein, BIO kešu 
ořechy, BIO kokosový olej, BIO kakaový prášek.


• ARAŠÍDOVÉ MÁSLO 45g: BIO datle, BIO rýžový protein, BIO rýžový sirup, BIO 
BIO arašídy 12%, BIO arašídová pasta, BIO javorový sirup.


Rýžový protein

• kompletní protein získaný z celého zrna rýže enzymatickým štěpením za nízkých 
teplot.

• lehce stravitelná 80% rostlinná bílkovina z hnědé rýže.

• ORGANIC Certified, RAW.



 

ENERGETICKÉ GELY 
A BONBÓNY 

~ 
rychlý zdroj energie pro sportovní aktivity

~

VEGAN + BIO + BEZLEPEK
~

BEZ KONZERVANTŮ
~

jeden gel, jedny bonbony obsahují v průměru 
tyto hodnoty

105Kcal/ 25g sacharidů/ z toho 22g cukrů

• ENERGETICKÝ GEL_ČOKOLÁDA 35g: 100% BIO surovin, základem je BIO 
agávový sirup a čokoláda. Obsahuje kofein z přírodní guarany a himalájskou sůl. 


• ENERGETICKÝ GEL_LESNÍ OVOCE 35g: Základem je BIO agávový sirup a 
liofilizované ovoce.


• ENERGETICKÝ GEL_CITRON 35g: Základem je BIO agávový sirup a liofilizované 
ovoce. Všechny suroviny 100% BIO. 


• ENERGETICKÝ GEL_ANANAS - PIŇACOLADA 35g: Základem je BIO agávový 
sirup, kokos a BIO ananasový prášek. 


• ENERGETICKÉ BONBÓNY_LESNÍ OVOCE 30g: Základem je BIO rýžový sirup, 
dále ovocný koncentrát, třtinový cukr.




IONTOVÉ NÁPOJE 
~ 

hydratace + energie

~

20% isomaltulosy pro postupné uvolňování 

energie (sacharidy)

~

účinný antioxidační systém

zinek, mangan, selen
~

Vitamín C
~

jedna porce 30g obsahuje

114Kcal / 50g sacharidů / z toho 33g cukrů

• PŘÍCHUTĚ: CITRÓN, VIŠEŇ, GREP, POMERANČ 
• BALENÍ: 30g, 600g, 4000g


Chimpanzee Isotonický nápoj přispívá k udržení výkonnosti při delším fyzickém 
výkonu. Zvyšuje vstřebávání vody během zátěže, 20 % isomaltulosy zajišťuje 
postupné uvolňování energie, účinný antioxidační systém (zinek, mangan, selen, 
vitamíny C a E) přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem a prodlužuje 
schopnost podávat maximální výkon.



ENERGIE A REGENERACE 
~ 

50% veganský proteinový shake

~

cereální snídaně

~

• Výživové koktejly ENERGY MIX a RECOVERY MIX jsou vhodné pro osoby se 
zvýšenou fyzickou akivitou. Neobsahují lepek ani laktózu a jsou vyváženou stravou 
pro sportovce vegetariány a vegany. Díky snadné přípravě a unikátnímu složení 
jsou vhodným doplňkem vyváženého jídelníčku. Dostupné jsou v praktických 
dózách po 10 dávkách.


