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ENERVITAM SPORT  
aminokyseliny BCAA v práškové formě pro ochranu svalových 
vláken během výkonu a podporu regenerace po jeho skončení

aminokyseliny BCAA (leucin, izoleucin a valin)
v optimálním poměru 2:1:1 pro ochranu svalových
vláken během a po skončení výkonu

nejzastoupenější leucin je pro vytrvalostní sportovce zvláště 
důležitou aminokyselinou

BCAA snižují napětí ve svalech a podporují obnovu svalo-
vých vláken po výkonu

poskytují vzácný zdroj energie při dlouhodobé zátěži

Tomáš Jakoubek
běh na lyžích, 2. místo Marci-
alonga Combined 2011 (ITA), 
42. místo Jizerská 50 (2011), 
vítěz Šumavský maraton 
(Euroloppet), Vasaloppet 99. 
místo (SWE, Worldloppet)
„Ano, ano, pro dlouhé
a těžké tréninky je to paráda.“  

doporučené užití: před i po sportu
balení: krabička 12 sáčků po 12,5 g 
příchuť: pomeranč-ananas

nutriční hodnoty na: 100 g 12,5 g (1 sáček)
kcal 352 44
B (g) 28 3,5
S (g) 60 7,5
T (g) 0 0
B6 (mg) 4,8 0,6
isoleucin (mg) 7000 880
leucin (mg) 14000 1750
valin (mg) 7000 880
složení: ve 12,5g sáčku: 3,5g BCAA (1,75g L-leucin, 0,88g L-valin, 
0,88g L-isoleucin, cukr, sladidlo
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Enervitam Sport obsahuje v každém sáčku 3,5g rozvětvených 
aminokyselin BCAA v poměru 2:1:1, který je optimální při 
ochraně svalových vláken. Enervitam Sport se uplatní při fy-
zické námaze a ve stavech sníženého svalového napětí, které 
je běžné po náročném sportovním výkonu.

Kdy použít: Vypijte nápoj připravený z jednoho sáčku v průběhu 30-60 minut před výkonem. Nemáte-
-li možnost vypít po výkonu regenerační koktejl Enervit R2 Sport nebo Enervit R1 Sport, vypijte nápoj 
připravený z 1 sáčku Enervitam Sport i do 30 minut po skončení výkonu.

Doporučujeme: Při extrémních výkonech v délce trvání více než 90 minut doporučujeme přimíchat 
Enervitam Sport i do Vašeho iontového nápoje a přijímat tak BCAA i během fyzické aktivity. Tím potlačíte 
poškozování svalových vláken, k čemuž zvláště během dlouhých výkonů dochází.


