SPORT NUTRITION

Nejchutnější sportovní výživa na světě.
Výkonnostní sport klade na tělo jedinečné nároky, proto je
nezbytné dbát na správnou výživu před, během i po cvičení.

Věříme, že pravé jídlo funguje nejlépe, proto jsou produkty
značky Veloforte oproti masově vyráběným syntetickým
výrobkům vyráběny ručně a ze 100% přírodních surovin,
aby poskytovaly optimální poměr sacharidů, esenciálních
bílkovin a minerálů… dokonalá výživa pro výkonnostní
sport.
Název je inspirován starověkým italským opevněním pod
správou římských legií. Naše výrobky získaly již několikrát
první místo v prestižních cenách Great Taste, což se žádné
jiné značce sportovní výživy nepodařilo a na trhu se vymykají
tím, že jsou nejbohatším zdrojem přírodní energie. Ideální
pro svůj účel, ideální pro vaše tělo.

#fuelbetter
veloforte.cc

ÚČINNÉ

Naše produkty jsou
nejúčinnější na trhu a
jsou zdrojem vyvážené
a udržitelné energie.

PŘÍRODNÍ

Používáme pouze 100%
přírodní suroviny, které
jsou snadno stravitelné
a neobsahují nic navíc.

LAHODNÉ

Jsme jedinou značkou
sportovní výživy, která
kdy získala první místo
v cenách Great Taste
(„potravinářský Oscar“).

Tyčinka Classico je nabitá energií a
mimořádně svěží chutí, která získala
několik ocenění. Snoubí v sobě
neobyčejnou chuť citrusových plodů,
ořechů a koření.
Je plná vitamínů a minerálů, které
prokazatelně pomáhají regulovat
hladinu cukru v krvi a dodávku kyslíku,
a díky mandlím obsahuje dostatečné
množství esenciálních bílkovin.
Tento starověký recept má optimálně
vyvážený poměr sacharidů
a bílkovin a dodá vám energii
na celý den.
Složení:
Mix kandovaného ovoce (pomeranč,
citron, cedrát), mandle, třtinový cukr,
med, cizrnová mouka, tapioková
mouka, pomerančová šťáva a kůra,
koření, vanilková semínka, oplatkový
papír. Alergeny: Viz suroviny zvýrazněné tučně
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Chuť přímo z lesa. Tyčinka Di Bosco je
nabitá chutí červeného ovoce, mandlí
a pistácií.
Úžasný a účinný zdroj sacharidů,
bílkovin a antioxidantů, který vedle
toho, že obsahuje železo, vápník a
vitamín B6 a má výbornou chuť, také
enormně zvyšuje přirozenou energii.
Lahodná tyčinka s chutí přírody.
Složení:
Mix červeného ovoce (brusinky, višně,
jahody), mandle, pistácie, třtinový
cukr, med, cizrnová mouka, tapioková
mouka, bio citronová šťáva a kůra,
jahodový a řepný prášek, mix koření,
vanilková semínka, oplatkový papír.
Alergeny: Viz suroviny zvýrazněné
tučně
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Hluboká a bohatá chuť a mimořádná
energie. Tyčinka Ciocco je skvělým
prostředkem ke zvýšení výkonu a k
regeneraci, je plná šťavnatých datlí,
křupavých mandlí a obohacujícího
kakaa.
Datle patří mezi superpotraviny,
rychle a efektivně uvolňují energii
a obsahují antioxidanty, vitamín A,
železo, draslík a minerály.
Hloubku chuti doplňuje kakao nejvyšší
kvality (skvělé jako mírný stimulant),
které je ideální v případě, že hodně
pracujete a potřebujete rychle dobít
energii.
Složení:
Datle, mandle, třtinový cukr, med,
kakaový prášek, agávový sirup, koření,
vanilková semínka, oplatkový papír.
Alergeny: Viz suroviny zvýrazněné
tučně
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Tyčinka Avanti je plná šťavnatých datlí,
křupavých pekanových ořechů, mandlí
a mořské soli a je perfektní, pokud si
potřebujete udržet energii po celý den
nebo energii rychle doplnit.

MOŘSKÁ
SŮL

Pekanové ořechy obsahují obrovské
množství bílkovin a minerálů a datle
jsou bohaté na sacharidy, vlákninu a
antioxidanty.
Díky 37 mg sodíku skvěle nahrazuje
ztracené elektrolyty a pomáhá se
vstřebáváním živin a hydratací.
Složení:
Datle, pekanové ořechy a mandle,
třtinový cukr, hnědý rýžový sirup,
cizrnová mouka, agávový nektar,
tapioková mouka, javorový sirup,
koření, mořská sůl, oplatkový papír,
vanilková semínka. Alergeny: Viz
suroviny zvýrazněné tučně
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KANDOVANÝ
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Jaro na každém kroku. Zenzero je
zbrusu nová, přírodní tyčinka, plná
šťavnatých sicilských citronů, křupavých
mandlí a pistácií s hřejivým dotekem
pikantního zázvoru.
Tyčinka Zenzero je obohacena o
kandovaný zázvor. Ten je ideální pro
probuzení smyslů a nastartování
energie a navíc aktivně napomáhá
trávení a při bolesti svalů.
Složení:
Kandovaná citronová kůra, mandle a
pistácie, třtinový cukr, datle,
kandovaný zázvor, cizrnová mouka,
hnědý rýžový sirup, tapioková mouka,
koření, citronová šťáva a kůra,
oplatkový papír, vanilková semínka.
Alergeny: Viz suroviny zvýrazněné
tučně
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Osvěžující směs šťavnatých fíků,
křupavých mandlí a pistácií, pikantního
zázvoru, guarany a čaje matcha.

80mg
přírodního

Tyčinka Pronto obsahuje 80 mg
nejkvalitnějšího přírodního kofeinu,
což se rovná jednomu espressu.

kofeinu

Zvyšuje rychlost reakcí, bdělost
a koncentraci a snižuje subjektivní
vnímání námahy, aniž by způsobovala
chvění jako káva nebo syntetika.
Úžasné!
Složení:
Fíky, mandle a pistácie, třtinový cukr,
hnědý rýžový sirup, cizrnová mouka,
kandovaný zázvor, tapioková mouka,
citronová šťáva a kůra, koření, guarana,
čaj matcha, oplatkový papír, vanilková
semínka. Alergeny: Viz suroviny
zvýrazněné tučně

80

mg
přírodního
kofeinu

VEGAN

OBSAHUJE
OŘECHY

BEZ
LEPKU

BEZ
VAJEC

BEZ
LAKTÓZY

ZCELA
PŘÍRODNÍ

Šťavnaté meruňky, křupavé mandle,
aromatický fenykl a síla kompletních
bílkovin – tyčinka Forza je ideální pro
doplnění energie a pro regeneraci.

12
g
bílkovin

Doplnění energie nebo regenerace –
to je rychlé doplnění zásob
glykogenu a rychlá obnovu svalstva.
Díky optimalizovanému poměru
sacharidů a bílkovin 3: 1, potřebným
vitamínům, minerálům, antioxidantům
a všem devíti aminokyselinám umí
tyčinka nastartovat regeneraci velmi
rychle.
Složení:
Meruňky, mandle, třtinový cukr,
vaječný bílek, med, agávový nektar,
pomerančová šťáva a kůra, koření,
tapioková mouka, oplatkový papír,
vanilková semínka. Alergeny: Viz
suroviny zvýrazněné tučně
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Balíček obsahuje naši oceňovanou
řadu tyčinek ve snadno dostupném
balení a pomáhá vám doplňovat
energii postupně během dne bez
hromadění obalů.
Obsahuje vše, co máte rádi, jen ve
velikosti na jedno kousnutí. Ideální pro
svůj účel, ideální pro vaše tělo,
přírodní.
Složení napříč všemi příchutěmi:
Mix kandované kůry (pomeranč, citron,
cedrát), mix ovoce (brusinky, višně,
jahody), datle, mandle, pistácie,
třtinový cukr, med, kakaový prášek,
cizrnová mouka, tapioková mouka,
agávový sirup, pomerančová šťáva a
kůra, bio citronová šťáva a kůra, koření,
jahodový a řepný prášek, vanilkový
extrakt, vanilková semínka, oplatkový
papír. Alergeny: Viz suroviny
zvýrazněné tučně
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Osvěžující extrakt z pravého ovoce,
rostlinných výtažků a nejlepších
přírodních zdrojů elektrolytů pro rychlé
uvolnění energie.
Tento hydratační prášek 2 v 1 má
lahodnou jemnou chuť.
Kokosová voda: Tajná zbraň přírody
proti dehydrataci. Bohatá na přírodní
elektrolyty, draslík, hořčík a vitamín C.
Růžová himálajská sůl: Nejčistší sůl na
planetě. Zdroj více než 84 životně
důležitých makrominerálů.
Složení:
Třtinový cukr, sušená kokosová voda,
prášek z pravého ovoce (broskev,
malina), růžová himálajská sůl, výtažek
z šípku.

240
Draslíku

Sodíku

Sacharidů

+
E N E R GIE

KTROLYTŮ +
ELE

ÍRODNÍ ZDROJ
PŘ

+

K OFEIN

Osvěžující extrakt z pravého ovoce,
rostlinných výtažků, nejlepších
přírodních zdrojů elektrolytů,
obsahující 75 mg přírodního kofeinu
pro rychlé uvolnění energie.
Tento hydratační prášek 3 v 1 má
lahodnou jemnou chuť.
Kokosová voda: Tajná zbraň přírody
proti dehydrataci. Bohatá na přírodní
elektrolyty, draslík, hořčík a vitamín C.
Růžová himálajská sůl: Nejčistší sůl na
planetě. Zdroj více než 84 životně
důležitých makrominerálů.
Složení:
Třtinový cukr, sušená kokosová voda,
prášek z pravého ovoce (jahoda,
citron), růžová himálajská sůl, guarana,
výtažek z bazalky.
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Osvěžující extrakt z pravého ovoce,
rostlinných výtažků a nejlepších
přírodních zdrojů elektrolytů
a bez přidaného cukru.
Tento hydratační prášek z pravého
ovoce má lahodnou jemnou chuť.
Kokosová voda: Tajná zbraň přírody
proti dehydrataci. Bohatá na přírodní
elektrolyty, draslík, hořčík a vitamín C.
Růžová himálajská sůl: Nejčistší sůl
na planetě. Zdroj více než 84 životně
důležitých makrominerálů.
Složení:
Sušená kokosová voda, prášek z
meruněk sušených mrazem, růžová
himálajská sůl, výtažek ze šalvěje,
extrakt ze stévie.

240
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Uspokojivě jemný s obsahem
přírodního kofeinu.

#FUELBETTER

Osvěžující mix s 22 g přírodní energie,
pravými elektrolyty a 75 mg
přírodního kofeinu - regenerujte,
osvěžte se a znovu dobijte energii,
zlepšete pozornost a koncentraci.
Dvojitý zdroj sacharidů: Optimální
způsob dobíjení energie, 100%
přírodní.
PŘÍRODNÍ, ÚČINNÝ A LAHODNÝ

DOPPIO

Růžová himálajská sůl: Nejčistší sůl
na planetě. Zdroj více než 84 životně
důležitých makrominerálů.

Javorový sirup, káva a guarana

100% přírodní ZDROJ

kofeinu

a elektrolytů

Vyrobeno pro lepší dobití energie.

Sodíku

Sodíku

Sacharidů

Sacharidů

Kofeinu

Kofeinu

Složení:
Nerafinovaný rýžový sirup, koncentrát
z datlí, javorový sirup, voda, extrakt
z guarany, lyofilizovaná káva bez
kofeinu, růžová himálajská sůl

#FUELBETTER

Zemitá chuť červené řepy s dotekem
čerstvého citrusového ovoce.
Vítaná změna oproti super sladkým
energetickým nápojům. Ideální volba,
pokud jste již přesyceni klasických
chutí.
Nápoj Primo obsahuje 22 g přírodní
energie a elektrolytů. Navržen pro
dlouhé dny.

PŘÍRODNÍ, ÚČINNÝ A LAHODNÝ

PRIMO
Červená řepa a citron

100% přírodní ZDROJ

energie
a elektrolytů

s pravým ovocem

Vyrobeno pro lepší dobití energie.

Sodíku

Sodíku

Sacharidů

Sacharidů

Dvojitý zdroj sacharidů: Optimální
způsob dobíjení energie, 100%
přírodní.
Růžová himálajská sůl: Nejčistší sůl na
planetě. Zdroj více než 84 životně
důležitých makrominerálů.
Složení:
Nerafinovaný rýžový sirup, koncentrát z
ovocné šťávy (červená řepa, datle,
citron), javorový sirup, voda, růžová
himálajská sůl, zázvorový extrakt

#FUELBETTER

Jemná sladká chuť datlí kontrastující
s kyselostí citronu a pikantností
zázvoru.
Osvěžující mix pro zlepšení nálady
a chuti. 22 g přírodní energie
a elektrolytů - vše, co potřebujete
k dalšímu, delšímu a účinnějšímu
dobití energie.

PŘÍRODNÍ, ÚČINNÝ A LAHODNÝ

TEMPO
Datle, citron a zázvor

100% přírodní ZDROJ

energie
a elektrolytů

s pravým ovocem
Vyrobeno pro lepší dobití energie.

Sodíku

Sodíku

Sacharidů

Sacharidů

Dvojitý zdroj sacharidů: Optimální
způsob dobíjení energie, 100%
přírodní.
Růžová himálajská sůl: Nejčistší sůl
na planetě. Zdroj více než 84 životně
důležitých makrominerálů.
Složení:
Nerafinovaný rýžový sirup, koncentrát
z ovocné šťávy (datle, citron), javorový
sirup, voda, zázvorový extrakt, růžová
himálajská sůl

SRP obal s 24 produkty
Naše SRP kartonové krabice jsou
vyrobeny z recyklované lepenky. Jsou
pevné a snadno se otevírají a používají.
U všech našich produktů používáme
krabice ve stejném stylu – liší se pouze
velikostí.
Krabice mají příslušnou grafiku a na
jejich zadní straně je uveden stručný
příběh značky a popis produktu.

„WOW! ÚŽASNÉ!“

„MIMOŘÁDNÁ ENERGETICKÁ
TYČINKA, KTERÁ NASTAVUJE
LAŤKU OPRAVDU VYSOKO.“
Odborná porota

G. Houston | sportovní editor

„IDEÁLNÍ VOLBA, POKUD CHCETE
DOPLNIT ENERGII PŘED BĚHEM!"

JEDNODUŠE NEUVĚŘITELNÉ!
Martin Love, sportovní editor

Keiran Alger | výživový editor

RAKETOVÉ PALIVO
S ÚŽASNOU CHUTÍ!
Fitness Editor

„VELOFORTE JE NEJLEPŠÍ
VÝŽIVA NA KOLO NA TRHU. TEČKA."
Stu Bowers | editor
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Česká republika
Kontakt
Marek Macho
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+420 602 417 893
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