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8:1:1 bcaa
LeUCin-ALApú BCAA MáTRix 
GLUTAMinnAL

Manapság már mindenki tisztában van az 
esszenciális aminosavak, köztük az elágazó láncú 
aminosavak (BCAA) fontosságával. Az elágazó 
láncú aminosavak 35%-át teszik ki az izomfehérjék 
esszenciális aminosav-készletének. A standard 
BCAA termékek 2:1:1 arányban tartalmaznak  
leucint, izoleucint és valint. Az új standard a 
BCAA-knál a leucin megemelt, 8:1:1-e aránya, 
a többi elágazó láncú aminosavhoz mérve. 
Ezzel az aránnyal már nem kell növelni a teljes 
dózis nagyságát, hogy a magas leucin-bevitelt 
biztosíthassuk. A nagyon fontos L-glutamin és 
L-alanin aminosavak szintén részei a formulának. 
8:1:1 BCAA termékünk B6 vitaminforrás.  
A B6 vitamin hozzájárul a hormonális aktivitás 
szabályozásához, a normál energiatermelő-
anyagcseréhez, a fáradtság és a kifáradás 
mérsékléséhez, az immunrendszer és az 
idegrendszer normál működéséhez, a normál 
fehérje és glikogén anyagcseréhez, valamint  
a normál vörös vérsejt-képződéshez.

Ízek: citrom

Kiszerelés: 
315 g – 31 adag

Összetétel
Egy adag: 10 g (1 púpozott adagolókanál)

Mennyiség adagonként RDA%*

Energiatartalom 10 kcal

Zsírból származó energiatartalom 0 kcal

Szénhidrát 2,5 g †

Ebből cukor 2,5 g

B6 Vitamin 1,4 mg 100%

L-Leucin 4000 mg †

L-Isoleucin 500 mg †

L-Valin 500 mg †

L-Alanin 125 mg †

L-Glutamin 125 mg †

* RDA%: Napi ajánlott referenciabeviteli érték egy átlagos felnőtt számára.
† Napi ajánlott beviteli érték nincs meghatározva.
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bcaa tabs
LeUCin-ALApú BCAA 
AMinOsAv MáTRix

Manapság már mindenki tisztában van az 
esszenciális aminosavak, köztük az elágazó 
láncú aminosavak (BCAA) fontosságával. 
A standard BCAA termékek 2:1:1 arányban 
tartalmaznak leucint, izoleucint és valint. Ezek 
csak táplálékkal és táplálékkiegészítőkkel 
vihetők be, mivel a szervezet nem tudja őket 
előállítani. Az elágazó láncú aminosavak 
35%-át teszik ki az izomfehérjék esszenciális 
aminosav-készletének. Formulánk B6 vitamint 
is tartalmaz. A B6 vitamin hozzájárul a normál 
energiatermelő anyagcseréhez, valamint a 
fáradtság és a kifáradás mérsékléséhez. Ezen 
kívül, szerepet játszik az immunrendszer normál 
működésében, valamint a normál fehérje és 
glikogén anyagcserében.

Kiszerelés:  115 tabletta – 23 adag,  
320 tabletta – 64 adag

Összetétel
Egy adag: 5 tabletta

Mennyiség adagonként RDA%*

L-Leucin 2327 mg †

L-Isoleucin 1163 mg †

L-Valin 1163 mg †

B6 Vitamin 1,4 mg 100%

* RDA%: Napi ajánlott referenciabeviteli érték egy átlagos felnőtt számára.
† Napi ajánlott beviteli érték nincs meghatározva.
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casein+
MiCeLLáRis kAzein + 
kALCiUM-kAzeináT

A modern technológiának hála, képesek 
vagyunk elkülöníteni a tejből származó fehérje 
komponenseket és egymástól eltérő karakterrel 
rendelkező termékeket előállítani. Az ezen 
termékből származó tejfehérjék ún. teljes 
fehérjék, mivel ellátják a testet minden szükséges 
aminosav-típussal, beleértve a 9 szervezetünk 
számára nélkülözhetetlen aminosavat is. 
A Casein+-ra akár önálló étkezésként, akár ideális 
lefekvés előtti fehérjeforrásként is tekinthetünk, 
de edzés utáni fehérjeként is megállja a helyét. 
A kazeinnek és a kazeinátnak magas az 
esszenciális elágazó láncú aminosav (BCAA) 
tartalma, és nagyon magas L-glutamin tartalommal 
bír, amely a legnagyobb arányban jelen levő 
szabad aminosav a vérben. A Casein+-ban 
található fehérje hozzájárul az izomtömeg 
fenntartásához és növekedéséhez, valamint a 
csontok normál állapotának fenntartásához is.  
A formulában jelenlévő kalcium hozzájárul a normál 
izomműködéshez, a neurotranszmisszióhoz 
és a normál energiatermelő-anyagcseréhez. 
Szükséges a csontok és a fogak normál állapotának 
fenntartásához is. Aszpartám-mentes termék!

Ízek: 
csokoládé, vanília, eper

Kiszerelés:  910 g – 35 adag, 
1820 g – 70 adag

Összetétel
Egy adag: 26 g (1 adagolókanál)

Mennyiség adagonként RDA%* Mennyiség adagonként RDA%*

Energiatartalom 92 kcal
Zsírból származó 
energiatartalom

5 kcal

Zsír 0,5 g † Élelmi rost 0 g †

Ebből telített zsírsav 0,3 g † Fehérje 18 g †

Koleszterin 9 mg † Kálcium 470 mg 59%

Szénhidrát 3,8 g † Kálium 72 mg 4%

Ebből cukor 1,5 g † Nátrium 19 mg †

* RDA%: Napi ajánlott referenciabeviteli érték egy átlagos felnőtt számára.
† Napi ajánlott beviteli érték nincs meghatározva.
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cReatine
MOnOHYDRate
5000 MG MAGAs 
MinőséGű ULTRApURe

A kreatin egy nitrogéntartalmú szerves sav, 
amely megtalálható a gerinces élőlényekben. 
A testben fellelhető kreatin körülbelül 95%-a 
a vázizomzat izomsejtjeiben található. Ezek a 
sejtek több kreatint tudnak tárolni, mint amennyit 
a napi normál étkezésünkkel beviszünk, illetve a 
testünk szintetizál. 
Ha étkezésünket kreatinnal egészítjük ki, az 
izmaink több kreatint fognak tárolni. A kreatin 
minimum napi 3 g-os dózisban tudományosan 
igazoltan fokozza a teljesítményt a sorozatos, 
rövid ideig tartó robbanékony erőkifejtésekkel 
járó, nagy intenzitású gyakorlatok végzésénél, 
mint amilyen például a súlyzós edzés vagy az 
intervallum kardió edzés.

Kiszerelés: 500 g – 100 adag

Összetétel
Egy adag: 5 g (kb.: 1 teáskanál)

Mennyiség adagonként RDA%*

Kreatin-monohidrát 5000 mg †

* RDA%: Napi ajánlott referenciabeviteli érték egy átlagos felnőtt számára.
† Napi ajánlott beviteli érték nincs meghatározva.
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Összetétel
Egy adag: 5 g (kb.: 1 púpos teáskanál)

Mennyiség adagonként RDA%*

L-glutamin 5000 mg †

* RDA%: Napi ajánlott referenciabeviteli érték egy átlagos felnőtt számára.
† Napi ajánlott beviteli érték nincs meghatározva.

l-glutaMine
TiszTA L-GLUTAMin 
AMinOsAv

A glutamin a legnagyobb arányban előforduló 
aminosav az emberi vérben. A glutamin 
feltételesen esszenciálissá válhat bizonyos 
helyzetekben, ideértve az intenzív fizikai edzés 
alatti és utáni időszakot, amikor a test nem tud 
elegendő glutamint szintetizálni. Ez a feltételesen 
esszenciális aminosav biztosítható étkezési 
fehérje bevitelével és étrend-kiegészítőkkel.

Kiszerelés: 300 g – 60 adag
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Muscle bOOsteR
FejLeTT neM-sTiMULáns 
FORMULA

A Muscle Booster formulája az optimális 
mennyiségű, magas minőségű fehérjén alapul, 
amelyet egy megtervezett szénhidrátkeverék 
támogat meg. Formulánkban a háromféle 
szénhidrát keveréke és a szervezetünk számára 
nélkülözhetetlen aminosavak együtt garantálják 
a kívánt eredmény elérését. A Muscle Booster 
kiváló kreatin-forrással is szolgál, mindennapi 
használatra. A termék hozzáadott leucint 
is tartalmaz, így a leucin – kreatin együttes 
használatával a megkétszerezhetjük a kívánt 
hatást. Természetesen, a formulát kiegészítettük 
másik két elágazó-láncú aminosavval is. 
Mindezek mellett, használtunk taurint és a 
glicint is, amely utóbbi számos szerepet tölt 
be a szervezet működésében. Tartalmaz még 
L-glutamint, amely a legbőségesebben fellelhető 
szabad aminosav az emberi vérben. Hozzáadtunk 
emésztő enzimkeveréket is, amely bromelainból és 
papain-ból áll. Adagonként 60 gramm szénhidrátot 
biztosít. Aszpartám-mentes termék!

Ízek: csokoládé

Kiszerelés:  1300 g – 13 adag,  
3000 g – 30 adag

Összetétel
Egy adag: 100 g (kb.: 2,5 adagolókanál)

Mennyiség adagonként RDA%* Mennyiség adagonként RDA%*

Energiatartalom 371 kcal
Zsírból származó 
energiatartalom

31 kcal

Zsír 3,4 g † Szénhidrát 60 g †

Ebből telített zsírsav 1,7 g † Ebből cukor 30 g †

Koleszterin 17 mg † Élelmi rost 1,7 g †

Nátrium 159 mg † Fehérje 25 g †

Kálium 343 mg 17%

“Booster Multi Complex” 8867 mg †
L-Glutamin, Glicin, Kreatin Monohidrát, Taurin, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin

“Digestive Enzyme Complex” 67 mg †
Bromelain, Papain

* RDA%: Napi ajánlott referenciabeviteli érték egy átlagos felnőtt számára.
† Napi ajánlott beviteli érték nincs meghatározva.
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Összetétel
Egy adag: 3 kapszula

Mennyiség adagonként RDA%*

B5 vitamin (pantoténsav) 6 mg 100%

Cink 10 mg 100%

D-aszpartátsav (DAA) 500 mg †

Tribulub terrestris kivonat
(minimum 200 mg szaponinra standardizálva)

500 mg † 

Coleus forskohlii kivonat
(10% forskolinra standardizálva)

250 mg † 

Rhodiola rosea kivonat (3% Rosavins) 250 mg †

* RDA%: Napi ajánlott referenciabeviteli érték egy átlagos felnőtt számára.
† Napi ajánlott beviteli érték nincs meghatározva.

testO suppORt
6 éRTékes HATÓAnyAG, kÖzTÜk TRiBULUs és DAA!

A Tribulus Terrestris koncentrált forrása a szaponinoknak, köztük a protodioscinnak is.  
A D-aszparaginsav egyike az aszparaginsav két formájának. Ez az aminosav jelen van 
tesztoszteron-termelő herékben. A Tribulus és a DAA kiegészítők nagy népszerűségnek 
örvendenek a testépítők és az atléták körében. A Forskolin egy jól ismert hatóanyaga 
a Coleus forskohliinak. Az Aranygyökér (Rhodiola rosea) többféle vegyületet tartalmaz, 
beleértve a Rosavint is. A B5 vitamin (pantoténsav) közreműködik a szteroid-hormonok, 
a D-vitamin és egyes idegi ingerület-átvivő anyagok megfelelő szintézisében és 
anyagcseréjében. Emellett hozzájárul a fáradtság és kimerültség-érzés csökkentéséhez. 
A cinket azért használjuk, mert segít fenntartani a normál tesztoszteronszintet a vérben, 
hozzájárul a normál termékenységhez és reprodukciós képességhez, valamint szerepet 
játszik a normál fehérjeszintézisben.

Kiszerelés: 
108 kapszula – 36 adag
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tHeRMO RippeR
váLOGATOTT 
BiOFLAvOnOiDOkkAL, 
TÖBBek kÖzÖTT kOFFeinneL

Az egészséges étrend, a mentális egyensúly, a 
fizikai aktivitás és edzés együttesen segíthet elérni 
a kívánt külsőt. A formulánk 8 összetevőjével, 
segítséget nyújthat az erőfeszítéseidhez.
Mindemellett, olyan bizonyított hatóanyag-
profilra épül, ami garantálja a hatékonyságot 
és a biztonságot. Tartalmaz szinefrint Citrus 
Aurantium kivonatból, hidroxi-citromsavat (HCA) 
Garcinia Cambogia kivonatból és epigallokatekin 
gallátot (EGCG) zöldtea-kivonatból. Ezek a 
bioflavonoid komplex segítségével hozzájárulnak 
a testsúly, a testzsír és az éhségérzet 
kontrolljához, így hozzásegítve a kívánt forma 
eléréséhez. Tartalmaz krómot, ami hozzájárul 
a normál makrotápanyag-anyagcseréhez, és 
a normál vércukorszint fenntartásához. A kolin 
pedig hozzájárul a normál lipid anyagcseréhez és 
normál májműködés fenntartásához.

Összetétel
Egy adag: 2 kapszula

Mennyiség adagonként RDA%*

Citrus aurantium kivonat (4% szinefrin)
ebből 20 mg szinefrin

500 mg † 

Zöld tea kivonat (50% polifenolra standardizálva)
ebből 56 mg EGCG és 30 mg koffein

350 mg † 

Kolin bitartarát
ebből 82,5 mg kolin tartalom

208 mg † 

Garcinia cambogia kivonat 
(60% HCA-ra standardizálva)

200 mg †

Bioflavonoid komplex (Koffein, Heszperidin, Naringin) 175 mg †

Króm pikolinát
ebből króm

200 mcg 
25 mcg

† 
62%

Összes koffein 105 mg †

* RDA%: Napi ajánlott referenciabeviteli érték egy átlagos felnőtt számára.
† Napi ajánlott beviteli érték nincs meghatározva.

Kiszerelés: 
120 kapszula – 60 adag
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Összetétel
Egy adag: 3 kapszula

Mennyiség adagonként RDA%*

L-karnitin L-tartarát 
ebből 900 mg L-karnitin

1326 mg † 

Konjugált linolsav (CLA) 300 mg †

Curcuma longa kivonat 
(95% kurkumin)

300 mg † 

BioPerine® 9 mg †

* RDA%: Napi ajánlott referenciabeviteli érték egy átlagos felnőtt számára.
† Napi ajánlott beviteli érték nincs meghatározva.

bODY stYleR
FejLeTT neM-sTiMULáns  
FORMULA

A Body Styler egy fejlett karnitin-alapú formula, 
amely nem tartalmaz stimulánsokat. Az 900 mg 
tiszta L-karnitin adagonként, masszív adagnak 
számít ebből a nagyon népszerű hatóanyagból. 
A karnitin mindenképpen szükséges annak 
a szállítórendszernek a létrejöttéhez, amely 
a zsírsavakat szállítja a sejtszintű lebontási 
folyamat során. A konjugált linolsav (CLA) 
egy jól ismert kiegészítő zsírsav. A formula 
koncentráltan tartalmaz Curcuma longa kivonatot 
és Bioperine®-t.

Kiszerelés: 90 kapszula – 30 adag
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wHeY extRas
exTRA TejsAvÓFeHéRje 
kOnCenTRáTUMMAL!

A WHEY EXTRAS egy kiváló minőségű fehérje, 
kizárólag tejsavóból! Az étkezési fehérjék 
a nitrogén és a létfontosságú aminosavak 
forrásai, amelyekre a testnek szüksége van 
szövetgyarapodáshoz és -fenntartáshoz. 
A termék magas fehérjetartalommal rendelkezik, 
így hozzájárul az izomtömeg növeléséhez és 
fenntartásához, valamint a normál csontozat 
fenntartásához is. 
A tejből származó tejsavófehérje ún. teljes 
fehérje, mivel ellátja a testet minden szükséges 
aminosav-típussal, beleértve azt a 9 aminosavat, 
amelyeket a test nem képes előállítani, és az 
étrend részeként szükséges bevitelük. A WHEY 
EXTRAS glutaminnal, leucinnal és taurinnal 
van megerősítve. Az L-glutamin a legnagyobb 
arányban fellelhető szabad aminosav az emberi 
vérben. Az L-leucin az egyik esszenciális 
aminosav, emellett a BCAA csoport tagja. 
A taurin egy feltételesen esszenciális aminosav, 
mely szintén nagy mennyiségben van jelen a 
testünkben és az izmokban. A WHEY EXTRAS 
magas minőségű tejsavófehérjét biztosít extrém 
finom, aszpartám-mentes ízesítésekkel! 

Ízek: 
csokoládé, eper, vanília

Kiszerelés: 
900 g – 30 adag, 
2250 g – 75 adag

Összetétel
Egy adag: 30 g (1 adagolókanál)

Mennyiség adagonként RDA%* Mennyiség adagonként RDA%*

Energiatartalom 113 kcal
Zsírból származó 
energiatartalom

13 kcal

Zsír 1.4 g † Szénhidrát 4.1 g †

Ebből telített zsírsav 0.9 g † Ebből cukor 2.7 g †

Koleszterin 12 mg † Élelmi rost 0 g †

Kálium 151 mg 8% Fehérje 21 g †

Extra Amino Komplex (L-Glutamin, L-Leucin, Taurin) 1800 mg †

* RDA%: Napi ajánlott referenciabeviteli érték egy átlagos felnőtt számára.
† Napi ajánlott beviteli érték nincs meghatározva.
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wHeY isOlate
A LeGjOBB A TejsAvÓ-
FeHéRjéink kÖzÖTT!

A „Whey Isolate” kiváló minőségű fehérjéket 
tartalmaz, kizárólag tejsavó forrásból! 
Az étkezési fehérjék a nitrogén és a 
létfontosságú aminosavak forrásai, amelyekre 
a testnek szüksége van szövetgyarapodáshoz 
és -fenntartáshoz. A tejsavófehérje izolátumok 
a tejsavófehérjék legtisztább formái közé 
tartoznak. A tejsavófehérje izolátumok magasabb 
fehérjetartalommal rendelkeznek, mint a 
tejsavófehérje koncentrátumok, ami azt is jelenti, 
hogy az izolátumoknak alacsonyabb szénhidrát 
(és benne laktóz) és zsírtartalma van! A Whey 
Isolate hozzájárul az izomtömeg növeléséhez 
és fenntartásához, valamint az egészséges 
csontozat fenntartásához is.

Ízek: 
banán, csokoládé, málna, eper, vanília

Kiszerelés:  910 g – 35 adag, 
1820 g – 70 adag

Összetétel
Egy adag: 26 g (kb.: 1 adagolókanál)

Mennyiség adagonként RDA%* Mennyiség adagonként RDA%*

Energiatartalom 105 kcal
Zsírból származó 
energiatartalom

10 kcal

Zsír 1.1 g † Szénhidrát 3.7 g †

Ebből telített zsírsav 0.8 g † Ebből cukor 3.7 g †

Koleszterin 29 mg † Élelmi rost 0 g †

Nátrium 77 mg † Fehérje 20 g †

Kálium 114 mg 6%

* RDA%: Napi ajánlott referenciabeviteli érték egy átlagos felnőtt számára.
† Napi ajánlott beviteli érték nincs meghatározva.
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A Pharma First termékek étrendkiegészítôk, és nem alkalmasak 
betegségek diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására és megelôzésére. 

NUTRITION
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