X-IONT produkuje výrobky, ktoré sú nevyhnutné pre rast Vašej fyzickej aj psychickej
kondicie pri všetkých športových aktivitách.
X-IONT k výrobe všetkých svojich produktov používa iba suroviny od popredných
svetových výrobcov, ktorí garantujú najvyššiu kvalitu a chemickú čistotu surovín prísnym
laboratórnym testovaním.
X-IONT výrobné postupy aj stroje určené na spracovanie výrobkov spĺňajú všetky
predpisy platné pre EU a hygienickú kvalitu HACCP. Tieto parametre sú garanciou najvyššej
kvality vyrábaných suplementov.
X-IONT v originálnom balení neobsahuje žiadne dopingové látky.
X-IONT používajú najlepší, Robert Krupička český reprezentant v behu do vrchu, Michal
Strapek juniorský majster sveta v kulturistike, Adam Vágner najlepší český zjazdár na
horskom bicykli, František Žilák český reprezentant v pretekoch X-terra, Michal Nevrkla
český reprezentant v zjezdovom lyžovaní telesne postihnutých, Rock Machine-CykloMax
najlepší český maratónsky MTB team, PSK Whirpool elitný český team v cestnej cyklistike.
X-IONT Vám ponúka lepšiu vytrvalosť, kvalitnejšie svaly, väčšiu silu, vyšší výkon, menej
tuku, rýchlejšiu regeneráciu, viac víťazstiev...
L-Carnitin chrom obsahuje 25 000mg L-carnitinu base a chrom 3+
- podporuje spaľovanie tuku
- znižuje hladinu cholesterolu v krvi
- stimuluje fyzický výkon
- urýchľuje prísun kyslíka do buniek
- podporuje spermatogenéziu (tvorbu spermií)
- priaznivo pôsobí na mozgovú a srdcovú činnosť
- zvyšuje účinok inzulínu
Použite:
Základná denná dávka je 20 ml.
1.) Vo fáze redukcie nadváhy doporučujeme 2x denne 15ml ráno nalačno a večer pred spaním.
2.) Pre efektívne spaľovanie tuku pri tréningu doporučujeme 20 ml cca 30 minút pred fyzickým výkonom.
Obsah odmerky môžete naliať priamo do ust alebo zriediť do chladného nesladeného nápoja.
Príchuť : citron,malina,čierne rýbezle.
Balenie : 500 ml
Čo je L-Carnitin?
Je to aktívny metabolizér tukových buniek syntetizovaný v pečeni a obličkách.Jedinečný v úprave telesnej
hmotnosti alebo ako prevencia rôznych ochorní.Hrá rozhodujúcu úlohu v spaľovaní tukov a ich premene na
energiu.
_____________________________________________________________________
FAT BURNER obsahuje HCA, L-carnitin base, guaranu,taurin a chrom 3+c.
- podporuje odburávanie tuku
- znižuje chuť k jedlu
- zvyšuje využivatelnosť tuku ako zdroje energie
- priaznivo pôsobí na srdcovú a mozgovú činnosť

Použitie:
20 ml FAT BURNERU denne ráno na lačno. Pri použití ako doplnok redukčnej diety konzultujte so svojím
lekárom. Obsah odmerky môžete naliať priamo do úst alebo zriediť do chladeného nesladeného nápoja a vypiť.
Príchuť : malina, čierne ríbezle.
Balenie : 500 ml
__________________________________________________________________
GUARANA (paullinia cupana) je mierny stimulačný prostriedok pôsobiací na celý organizmus.Guarana je
jedným z prírodných zdrojov kofeinu.Vďaka pomalému vstrebávaniu zaisťuje povzbudzujúce pôsobenie po dobu 6
hodín. Pri dlhodobom používaní má významný regeneračný, vitalizujúci a detoxikačný efekt.
- zmierňje fyzickú únavu a pocit vyčerpanosti
- stimuluje mozgovú činnosť a schopnosť koncentrácie
- dodáva chuť a energiu k životu
Doporučene dávkovanie:
Základná denná dávka je 20ml (rozdelená na dva diely po 10 ml pred ranajkami alebo iným jedlom v priebehu
dňa). Pre stimuláciu fyzického výkonu je možné použiť jednorázovo 20 ml roztoku 15 min.pred záťažou.
Zloženie : Extrakt guarany/obsah kofeinu 10%/, taurin, inositol, askorbát sodný, glycin, ginseng extrakt, invertný
sirup 75%, kyselina citronová, sorban draselný, purifikovaná voda, aroma.
Balenie : 500 ml, monodózy 10x20ml.
Príchuť : citron, pomaranč
_________________________________________________________________________
X-FUEL maraton
Je unikátny energetický gel obsahujúci ideálnu kombináciu glukózy, fruktózy, maltodextrinu, L-carnitínu, MCT
a Amino BCAA pre ľahké a rýchle doplnenie energie počas fyzického výkonu.
Použitie : 1gel 30 min. pred výkonom 1-2 gely počas fyzického výkonu. Gel vždy zapite dostatočným množtvom
vody alebo iontovým napojom.
Príchuť : čierne rýbezle, vanilka, čokoláda
Balenie : 70 ml
__________________________________________________________________________
X-FUEL speed
Je unikátný energetický gel odsahujúci ideálnu kombináciu glukózy, fruktózy, Taurínu a Guarany pre ľahké
a rýchle doplnenie energie počas fyzického výkonu.
Použitie : 1-2 gély počas fyzického výkonu. Gel vždy zapite dostatočným množstvom vody alebo iontového
nápoja.
Príchuť : čierne rýbezle, malina, citron.
Balenie : 60 ml
_________________________________________________________________________
INOSIN je prírodná , telu vlastná látka. Patrí do skupiny nukleotidových molekúl známych ako puriny.
Suplementácia inosinom ma priaznivý vplyv na fyzický výkon, uplatní sa pri zvýšených nárokoch na dodávku
kyslíka a energie pri športových výkonoch alebo v prostredí so zhoršenou kvalitou vzduchu. INOSIN je vhodný pre
všetky typy náročných silových aj vytrvalostných športov.
- podporuje uvolnenie kyslíka z buniek
- poskytuje okamžitý zdroj energie
- priaznivo pôsobí na metabolizmus sacharidov
- podporuje kardiovaskulárne funkcie
Doporučené dávkovanie : 1-2 tablety 30min.pred výkonom. Maximálne 4 tablety denne.
Zloženie : Inositol, glukoza, sorbitol, stearan horečnatý, aroma.
Balenie : 100 tabliet
______________________________________________________________________
PYRUVATE potasium obsahuje 10 % roztok draselnej soli kyseliny pyrohroznovej / t.j. 10g vo 100ml výrobku/
- priaznivo pôsobí na športovú výkonnosť
- podporuje transport glukózy do buniek
- optimalizuje fyzický výkon
- urýchľuje regeneráciu po vysokej fyzickej záťaži
- podporuje odbúravanie tuku s minimálným úbytkom svalovej hmoty

- znižuje riziko krču
- podporuje odburávanie kyseliny mliečnej zo svalových tkanín
Doporučené dávkovanie :
Denná dávka je 60-100 ml, čo je 6-10g pyrohroznanu draselného (rozdelené do 3 – 5 dávok po 20 ml behom dňa).
Doporučená doba užívania je 2–3 týždne.
Balenie : 500 ml
_______________________________________________________________________
X-IONT speed je tekutý koncentrát pre iontový hyotonický nápoj určený na doplnenie tekutín a dôležitých
minerálných látok, ktoré organizmus stráca pri každej fyzickej aktivite. Je obohatený o vysoko kvalitné látky
aminokyseliny L-carnitin a L-glutamin, Guaranu, vitamin B6, vitamin C, ktoré pomáhajú stimulovať fyzický
výkon organizmu.
- doplňuje energiu a tekutiny
- dolňuje minerály
- stimuluje fyzický výkon
- odďaľuje únavu organizmu
Použitie : 10ml koncentrátu do 5 dcl čistej vody (pomer riedenia 1:50). Riedenie je možno upraviť podľa chuti. Pre
prípravu použijete priloženú odmerku. Vypijte 4 dcl 30min. pred výkonom. Pri výkone komzumujte max. 8dcl za
hodinu rozdelených do minimálne 4 dávok po 2 dcl. Optimálna teplota pre konzumáciu pripraveného nápoja je 1017°C
Príchuť : citron, pomaranč, čierne rýbezle, pink grep, jahoda, malina.
Balenie : 500 ml, 1000ml.
________________________________________________________________________
X6 speed recovery je kompletný sacharidový regeneračný energetický nápoj v inštantnej práškovej forme,
určený pre použitie ihneď po výkonne. X6 pomáha doplňovať glykogén a bielkoviny po nadmernej fyzickej záťaži.
Vďaka svojmu zloženiu aktívne skracuje dobu regenerácie medzi jednotlivými tréningovými cyklami. X6 obsahuje
komplex vitamínov a minerálných látok dôležitých pre každý fyzicky zaťažovaný organizmus.
X6 je určený pre všetky silové aj silovo - vytrvalostné športy
- doplňuje energiu a tekutiny po fyzickej záťaži
- doplňuje minerály
- podporuje anabolizáciu salového tkaniva
- podporuje obnovu energetických zásob
- skracuje regeneračnu dobu po výkone
- odďaluje vznik únavy
Doporučené dávkovanie : 1x denne 50g (2odmerky) rozmiešajte v 250 ml čistej vody.
Zloženie : Maltodextrin, sacharoza, glukóza, lecitin, citronanhorečnatý, laktát vápenatý, chlorid sodný, chlorid
draselný, hydrolyzát želatiny, L-glutamin, L-valin, L-leuci, L-isoleucin, vitamíny, aroma.
Balenie : 500g, 900g, 1500g
Príchuť : čokoláda
_________________________________________________________________________
Amino BCAA je prírodná zmes vetvených aminokyselín ( L-valin, L-leucin, L-isoleucin) v tekutej forme.
- podporuje anabolizáciu svalového tkaniva
- zvyšuje silu
- urýchľuje regeneráciu po výkone
- chráni svalové tkanivo pred poškodením pri silovom aj vytrvalostnom tréningu
- podporuje obnovu energetických zásob
Použitie : 20ml koncentrátu použite 30 min. pred výkonom a rovnaké množstvo ihneď po jeho ukončení. Pri
dlhotrvajúcej záťaži možno použíť 20 ml počas výkonu. Obsah odmerky môžete naliať priamo do úst alebo zriediť
do chladeného nesladeného nápoja a vypiť.
Príchuť : karamel,jablko
Balenie : 500ml, 1000ml
L-valin,L-leucin,Lisoleucin (BCAA)
Zkratka BCAA (angl. Branched chain Amino acids) znamená vetvené aminokyseliny.Patrí medzi esenciálne
aminokyseliny a tvorí až 35% obsahu svaloviny.Uplatňujú sa tam, kde je treba chrániť vlastné bielkoviny
organizmu pred devastáciou. Chránia už aj tým, že môžu slúžiť ako zdroj energie. BCAA majú anabolilizujúci

efekt na tkanivo, ale nielen na svaly, ale aj na pečeň. BCAA stimulujú uvoľňovanie nestereoidných anabolických
hormónov, akými sú rastový hormón, thyroidní hormón a inzulín.
_________________________________________________________________________
CREATIN monohydrát vyrábaný firmou X-IONT obsahuje 100% čistý, mikronizovaný monohydrát kreatinu
získaný z neživočíšnych zdrojov. Kreatín je zlúčenina dvoch aminokyselin argininu a glycinu. V organizme sa
syntetizuje prevažne v pečeni. Do svalov sa dostáva pomocou transportných látok na báze sodíka. Tu je
fosforylovaný (zlučuje sa s fosforom) prostredníctvom enzýmu kreatín-kináza. Tým vzniká tz.fosfokreatin, ktorý je
potrebný pre regeneraciu ATP (adenosintrifosfátu), základnej jednotky svalovej energie.
- tvorba beztukovej svalovej hmoty
- priechodnosť bunečných membrán
- celkový bunečný metabolizmus
- sila a vytrvalosť
- regenerácia po výkonne
Slúži na doplnenie energie a sily
Pomáha zostať fit a redukuje čas na zotavenie po fyzickej záťaži
Zlepšuje vitalitu a zdravie
Zväčšuje objem svalových buniek
Redukuje hladinu cholesterolu
Potláča tvorbu kyseliny mliečnej,čimznižuje riziko svalových krčov
Určený
Pre športovcov vyžadujúcich nárast svalovej hmoty (dodá energiu a posilní anabolizmus)
Pre osoby trpiace ťažkými ochoreniami (pri rehabilitácii urýchľuje proces regenerácie)
Pre starších ľudí (zlepšením silových vlastností posilní pohybovú zdatnosť)
Pre vegetárianov (nie je obsiahnitý v rastlinnej strave)
Použitie : 1.týždeň (nasýtenie svalstva ) 3-4x denne 5gramov. Nasledujúce týždne jednu dávku (5gramovnaplnená čajová lyžička) 30 min. pred a druhu 30min.po treningu. Jednu dávku rozpustime vo 2-3dcl vody alebo
džúsu.
Príchuť : natural
Balenie : 500g
Kreatín je látka telu vlastná, ktorú príjmame zo stravy. Predstavuje zdroj energie ATP (adenosintrifosfátu), ktorý je
využivaný po vyčerpaní glykogenových zásob na svalovú prácu po vyčerpaní zásob glykogénu.

X-Iont Oxygene
Doporučené dávkovanie: 25ml pred alebo počas výkonu.
5 min. pred a 5min. po užití nekonzumovať žiadne cukry.
Max. denná dávka 75ml. Zloženie: Purifikovaná voda, hydrogénuhličitan sodný, prírodná a prírodne ident. aróma,
karboxymethylceluloza sodná soľ, sucraloza, seleničitan sodný. Upozornenie: Potravina pre zvláštnu výživu.
Vhodné pre športovcov. Nie je určené pre deti. Skladujte mimo dosah detí, v suchu pri teplote 10-25 °C. Chráňte
pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným používaním alebo
skladovaním.

Dovozca : SLOGER-EU s.r.o. Levice

