
 

 

 

 

 

 

  

Формулата предлага уникална комбинация от суроватъчен протеин 
(12%), прости и сложни въглехидрати. 

ФАВОРИТИ СПОРТ  БГ ООД 
Пловдив, ул. Цар Георги Тертер 1, тел. 0879 260 370 
Website: www.proteini-bg.com, www.bodyfan-bg.com 
Email: office@proteini-bg.com 
 

Суроватъчен протеин (WPC), разклонена верига аминокиселини 
(BCAA) , MPC, който придвижва  аминокиселини в подкрепа на 
синтеза на мускулния протеин; Ajinomoto глутамин, аминокиселини 
за културисти, креатин Creapure. 

Голямото количество протеин помага на организма да изгаря 
мазнините, повишава мускулната маса и поддържа положителен 
азотен баланс в организма. Продуктът предоставя пълен профил от 
аминокиселини, разклонена верига аминокиселини (BCAA) и 
глутаминова киселина. 

Получавате увеличаване на мускулната маса, нивата на 
тестостерон, повишаване на клетъчното поглъщане на кислород, 
подобрява обмяната на веществата, подобрява физическото 
изпълнение и адаптиране към стрес и ви прави 
конкурентоспособни. 

Amino Power 
Разфасовка:  360 таб. 

          
 

Цена 
44.80 лв          
 

С подобрена формула и сложни аминокиселини(хидролизиран 
суроватъчен протеин, калциев казеинат хидролизиран),продуктът е 
подходящ за спортисти, които искат големи количества аминокиселини. 

Creatine Monohidr 
Разфасовка:  600 гр. 
                          

          
 

Цена 
34.90 лв          
 

Кръгъл шейкър с мрежа за по добро 
разбиване. Капацитет 600 мл. 

100% Pure Glutamine 
Разфасовка:  400 гр. 

          
 

Цена 
55.00 лв 
 

Глутамин Nutritech предлага най-доброто от световния пазар 
(Предоставен от японската компания Ajinomoto), което 
осигурява добра абсорбция в мускулите.  

100% Pure Arginine 
Разфасовка:  150 капс. 

          
 

Цена 
45.00 лв          
 

L-Arginina е 100% Чист Аргинин. Аргининът е основна 
аминокиселина, участваща в обмяната на веществата, както и 
синтез на ДНК. Състав: Аргинин Ajinomoto свободна форма. 
Прием за една доза: 2 капсули (1.2 гр Аргинин Ajinomoto). 
 

Jumbo Mass 
Разфасовка:  1000 гр. 
                         3000 гр 

          
 

Цена 
29.80 лв 

59.80 лв 
 

XXL PRO 
Разфасовка:  1200 гр. 
                          2400 гр. 
                          5000 гр. 

          
 

Цена 
40.00 лв 

75.00 лв 

140.00 лв 
          

 
18 грама протеин от най-високо качество във всяка доза и 5 
грама суроватъчен казеин + чист креатин, както и глутамин, 
BCAA, таурин, декстроза и кристална фруктоза 

Total Mass 4200 
Разфасовка:  1000 гр. 
                         2550 гр. 
                         4500 гр. 

          
 

Цена 
38.00 лв 

75.00 лв 

105.00 лв          
 

100% Micro Whey   
Разфасовка:  750 гр. 
                         1800 гр. 

          
 

Цена 
45.00 лв  

120.00 лв 
         

 Продуктът е обработен чрез специална микро-филтрация. 
Състав :  Суроватъчен протеин концентрат—микронизиран. 
Хран. Ст-ст за 100 гр.: Мазнини (6,8 мг),  Въглехидрати (5,6 г), 
Протеини (82,4 г). 
ергина стоност  

Milk & Egg 
Разфасовка:  750 гр. 
                         1800 гр. 

          
 

Цена 
48.00 лв 

125.00 лв          
 

EGG-Amino 5000 
Разфасовка:  150 таб. 

          
 

Цена 
29.50 лв          
 

EGG Amino 5000 е най-пълната хранителна формула на 
аминокиселини. 
Всяка таблетка предвижда 997 мг яйчен албумин с висока 
чистота. 

Xtreme Power Fuel 
Разфасовка:  100 капс. 

          
 

Цена 
45.00 лв          
 

CREA FORCE 
Разфасовка:  250 таб. 

          
 

Цена 
19.80 лв          
 

Намаляването на нивата на мускулния креатин може да 
намали мускулната сила и образуването на млечна киселина, 
което води до бърза умора. Креатин може да помогне за 
увеличаване на производството на енергия и да увеличи 
общата производителност. 

Зареждане на мускулните клетки, с дневна доза от 20 грама 
креатин. Запазване на достигнатото ниво на натоварване 

Шейкър Nutritech 
          Цена 

8.50 лв          
 


