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ENDURODRIVE

A Gama de produtos ENDURO DRIVE da NUTREND representa uma
combinação perfeita da melhor Nutrição para Desportos de Endurance.
Com a colaboração dos melhores Atletas, entre eles, Campeões Olímpicos,
Nutricionistas, médicos , Comité Olímpico e Comité Anti-Doping, da
Republica Checa, encontramos as fórmulas mais eficazes e saudáveis, que
promovem uma significativa melhoria na capacidade física. Todos os nossos
produtos estão registados no Ministério da Saúde da República Checa e
cumprem os requisitos da filosofia NÃO AO DOPING!
Todos os produtos Nutrend, são produzidos e testados, para estarem 100%
isentos de substâncias Dopantes, sendo por isso, escolhidos por todas as
Equipas Olímpicias da Republica Checa e Slováquia.
Os produtos Nutrend ajudam Desportistas do Mundo inteiro a conseguir
uma melhor Performance e acreditamos que irá encontrar entre eles os seus
favoritos. Estamos plenamente conscientes da importância de fornecer o
organismo com os melhores suplementos para que os resultados apareçam.
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ATLETAS EMBAIXADORES
Jaroslav Kulhavý
"Eu uso produtos Nutrend há 5 anos,
confio plenamente, e estou convencido de
que não poderia alcançar um desempenho
100% sem suplementos alimentares de
qualidade. Diversidade, qualidade e sabor
são as razões pelas quais eu uso produtos
da Gama Endurodrive da Nutrend.“

Petr Vabroušek

“O Triatlo é provavelmente o desporto,
fisicamente, mais exigente do Mundo e se
não usar as melhores opções, o caminho
para a vitória é mais difícil. As exigências
são com os equipamentos, mas também
com o próprio organismo, que deve ser
constantemente alimentado com energia
de alta qualidade. Após os treinos e
Competições, a Recuperação é essencial. A
NUTREND proporciona as melhores
soluções nutricionais e de recuperação. É
por isso que utilizo produtos Nutrend há
mais de 10 anos."

Michal Prokop
"Perfeita Concentração, Explosividade,
Resistência e Determinação são as
capacidades que preciso no BTT DH e
Cross Four. Graças aos produtos
Endurodrive sou capaz de treinar
circuitos o dia inteiro e estar preparado
para assumir a prova no dia seguinte no
meu melhor.“

Jiří Ježek
"Eu nunca desisto e tento sempre dar o
meu melhor. É ótimo cooperar com a
Nutend no desenvolvimento dos
produtos que me ajudam durante a
minha carreira desportiva. Nos treinos
duros e nas competições mais exigentes,
eu sei exactamente como me preparar e
também sei que os produtos Nutrend
fornecem a energia que eu preciso! "
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HIDRATAÇÃO
Durante a atividade física, a perda de líquidos, limita a capacidade de manter o esforço
e se não quer abrandar o seu desempenho, tem que tomar líquidos regularmente. A
perda de líquidos entre 3 a 4% do peso do corpo resulta num decréscimo de
desempenho físico e mental de 20 a 30%. Então, por que devemos desnecessariamente
e conscientemente diminuir o nosso desempenho com a ingestão inadequada e errada
de hidratação?
Bebidas corretamente escolhidas não só fornecem ao corpo cansado a hidratação
necessária, mas também a energia e minerais adequados. Portanto, é capaz de manter o
alto desempenho por um longo período de tempo e alcançar a meta mais cedo do que
os adversários !
Bebidas desportivas estão divididas em:
hipotônica – ideal para atividades menos intensas, mas também para atividades
muito intensas com duração superior a 60 minutos.
isotônica – ideal para o curtas distancias, atividades muito intensas até 60
minutos.
hipertônica – não é adequado para ser consumida durante a atividade fisica.

MANTÉM
A TUA
DIREÇÃO

Jaroslav Kulhavý - MTB Cross Country
• 2011 campeão do mundo (XCO)
• 2012 Campeão Olimpico em
Londres
• 2015 Campeão da Europa (XCM)
• 2015 Campeão Cape Epic
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HIDRATAÇÃO

ISODRINX
É uma bebida energética, que fornece o organismo com a
hidratação de qualidade para durante a atividade física. Devido ao
alto teor de Hidratos de Carbono facilmente absorvíveis, é uma
fonte ideal de energia, com a quantidade óptima de minerais e
ainda 10 vitaminas. Dispõe de diluição hipotônica ou isotônica.
ISODRINX é o produto essencial para atletas.
• 420 g = 6 l de bebida isotônica ou 9 l de bebida hipotônica
• 840 g = 12 l de bebida isotônica ou 18 l bebida hipotônica
Formulado para: hidratação do Organismo e fornecimento de
energia durante o desempenho desportivo de médio a alta
intensidade.
“Durante os treinos e competições é necessário repor regularmente a hidratação e para este fim
eu escolho ISODRINX. Combina uma composição perfeita e um delicioso sabor, e por isso,
é o produto certo para me ajudar na hidratação adequada durante o máximo desempenho.”

420 g

840 g

Jaroslav Kulhavý

limonada
toranja
laranja
maçã verde

5x
35 g

laranja
maçã verde

ANTES

DURANTE

DEPOIS

Generos alimentares destinados a uma alimentação especial.
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HIDRATAÇÃO

ISODRINX efervescente
A bebida de Hidratação ISODRINX está também disponível
na forma de pastilhas solúveis efervescentes, para uma fácil e
pratica preparação. Contém um Hidrato de Carbono
especial, que é gradualmente absorvido, a PalatinoseTM e
vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, ácido fólico, botina, B12).
• contém isomaltulose (PalatinoseTM)
• prática forma para uso imediato

12 pastilhas

12 pastilhas

Formulado para: hidratação imediata do organismo e
fornecimento de energia durante o desempenho desportivo
de médio e alta intensidade.
laranja
limão

ANTES

DURANTE DEPOIS

Generos alimentares destinados a uma alimentação especial..
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HIDRTAÇÃO

ISODRINX pronto a beber
Uma excelente bebida pronta a beber que não precisa de mais
preparação. É ideal para hidratar, refrescar e repor a energia
durante um treino intenso. Esta popular bebida isotónica
(pronta a beber) está disponível em quatro sabores diferentes e
contém os Hidratos de Carbono especiais de fácil e progressiva
absorção - Palatinose.
• feita a partir de água pura de fontes naturais
• garrafa ergonómica com tampa adequada para desporto

750 ml

Formulado para: hidratação durante uma intensa atividade
desportiva de curto prazo (até 60 minutos).
limão
cool
laranja
bagas silvestres

ANTES

DURAMTE DEPOIS

Generos alimentares destinados a uma alimentação especial.
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ENERGIA
Nem o melhor equipamento, nem o treino regular irá ajudá-lo se não fornecer
o organismo com a energia necessária para um bom desempenho. A prática
de desporto sem energia é o mesmo que andar de bicicleta com um pneu
furado ou correr sem sapatos. Para obter o desempenho máximo tudo deve
ser perfeito e, portanto, o organismo deve ser abastecido com a melhor
energia. A energia pode ser reabastecido como hidratação, sob a forma de
géis, barras ou shots. Será suficiente escolher a mais adequada forma de
acordo com suas necessidades.

AUMENTE
A SUA
ENERGIA

Michal Prokop - MTB Enduro, MTB Four Cross
• Campeão do Mundo de Fourcross - 2003,
2006, 2011
• 2008 - Atleta Olímpico
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ENERGIA

CARBOSNACK gel
Há momentos em que é necessário fornecer rapidamente o
organismo com energia. E a solução é o CARBOSNACK gel um gel energético com base de Hidratos de Carbono simples,
de fácil digestibilidade e muito rapidamente absorvíveis.
Além disso, contém os ingredientes ativos taurina e glicina.

55 g

18x
55 g

cola (novo sabor )
ameixa (novo sabor)
toranja (novo sabor)
maçã verde
mirtilhos
limão
alperce

FAS

T

12x
55 g

55 g

Formulado para: fornecer energia rapidamente durante o
treino ou competição.

S

U

ANTES

GAR

DURANTE DEPOIS

Suplemento alimentar.
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ENERGIA

ENDUROSNACK gel
Durante os longos e exigentes treinos e competições é necessário receber
regularmente energia. O ENDUROSNACK gel representa uma fonte ideal
de libertação gradual de energia. A parte principal da energia é de um
hidrato de carbono especial a isomaltulose (PalatinoseTM) que é
gradualmente absorvida e proporciona uma quantidade elevada de energia
de qualidade. O gel é enriquecido com L-carnosina e L-alanina, que são
inibidores de ácido láctico que melhoram o desempenho da resistência e
força e BCAAs, na proporção 2: 1: 1, mais taurina e glicina.
Formulado para: fornecimento contínuo de energia durante um
longo treino. É igualmente apropriado como o fornecimento de
energia antes da atividade fisica.
"Sem uma enorme dose de energia não posso ir mais longe. Graças ao ENDUROSNACK
gel eu estou preparado para os treinos e competições durante os quais preciso fornecer o
organismo com a dose necessária de energia para evitar uma diminuição do meu
desempenho. "
Michal Prokop
O
75 g

10x
75 g

75 g

16x
75 g

laranja + coco (novo sabor)
bagas silvestres (novo sabor)
pinacolada (novo sabor)
alperce
maçã verde

ANTES

W

SL

DURANTE DEPOIS

Suplemento alimentar.
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ENERGIA

TURBOSNACK shot final
A fase Final de uma competição é quase sempre, o momento crucial,
portanto, é importante estar preparado. O TURBOSNACK é uma
forma imediata de energia na forma líquida. Contém hidratos de
carbono "rápidos" (glicose) e é desenvolvido especialmente para a
fase final de desportos de resistência, quando o organismo está
exausto. Contém ainda ingredientes activos L-carnosina e L-alanina,
que inibem o ácido láctico e ajudam na performance de resistência e
força, taurina e cafeína, que estimulam e ajudam a aumentar a
concentração.

25 ml

Formulado para: fornecimento rápido de energia e concentração na
fase final do treino ou competição (últimos Kms, subida final, etc.).
15x
25 ml

ANTES

DURANTE DEPOIS

Suplemento alimentar.
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ENERGIA

CARBONEX
Carbonex representa uma outra alternativa de fornecimento
rápido de energia de alta qualidade. Estas pastilhas de energia,
para mastigar ou dissolver na boca, são enriquecidas com cafeína
(para manter a concentração), L-carnosina e L-alanina (para
melhorar o desempenho da resistência e força), vitamina C (forte
antioxidante), magnésio, e BCAA (na proporção 2: 1: 1).
Carbonex é de muito rápida e fácil absorção no sistema digestivo,
e assegura uma rápida energia, para usar como SOS, quando está
desmotivado ou esgotado. Cada pastilha é embalada
separadamente.
Formulado para: fornecimento imediato de energia, em caso de
exaustão ou desmotivação.
12
pastilhas

ANTES

DURANTE DEPOIS

Suplemento alimentar.
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ENERGIA

ACCELER ( novo )
NEW

O novo ACCELER é destinado para aqueles que querem ainda
um melhor desempenho. A fórmula contém três
componentes de substâncias ativas (AAKG, L-citrulina
malato, extracto de Gynostemma pentaphyllum), que
promovem a produção do óxido nítrico. O óxido nitrico está
relacionado com a vasodilatação (dilatação dos vasos
sanguíneos) e aumento da vascularização. Contribui para
uma melhor distribuição do oxigênio, nutrientes, vitaminas e
outros agentes no corpo e eliminação da fadiga.
Formulado para: atletas de resistência para aumentar a
produção de óxido nítrico, que contribui para a vasodilatação.

60
comprimidos

ANTES

DURANTE DEPOIS

Suplemento alimentar.
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ENERGIA

GUTAR ENERGY SHOT
Quando se trata de desempenho físico, é importante estar
preparado e focado ao máximo. GUTAR ENERGY SHOT é o
produto certo para dar uma ajuda extra ao seu desempenho e
eliminar as sensações de fadiga. Este produto contém
ingredientes ativos como a cafeína natural, L-carnitina, Larginina, taurina, vitamina B6 e extratos de ervas naturais de
guaraná, ginseng e chá verde, que contribuem significativamente
para uma melhoria do metabolismo energético e redução da
fadiga.

60 ml

Formulado para: estimulação natural do organismo.
20x
60 ml

ANTES

DURANTE DEPOIS

Suplemento alimentar.
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ENERGIA

POWER BIKE BAR
Um desempenho profissional precisa de uma barra profissional.
Esta barra energética, tem uma consistência especial, que não
derrete, além de apresentar um alto teor de hidratos de carbono e,
por essa razão, é apropriada para o fornecimento de energia
durante a atividade física. Contém BCAA's na proporção 2:1:1 e
vitaminas do complexo B. Esta formulado para não sobrecarregar
o sistema digestivo e fornecer a energia necessária.
Formulado para: fornecimento de energia durante a atividade
fisica.
45 g

25 g

caramelo
frutos do bosque
maracujá
baunilha
caramelol
maracujá

20x

ANTES

DURANTE DEPOIS

Generos alimentares destinados a uma alimentação especial.
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ENERGIA

VOLTAGE ENERGY CAKE
Barra energética que não derreta, adequada para o fornecimento
de energia durante a atividade física. Os hidratos de carbono
provêm de uma base de flocos de aveia, com a especial isomaltulose (PalatinoseTM) que fornece uma grande
quantidade de energia gradualmente absorvível. A barra é
enriquecida com vitamina C, vitamina E e zinco.
Formulado para: fornecimento de energia durante a
performance. Enche o estômago, mas não sobrecarrega o
sistema digestivo.
"Como passo várias horas em treinos preciso de uma grande quantidade de
energia para manter a minha performance. Numa combinação de hidratação, géis
energéticos, também preciso de uma barra eficaz para encher o estômago. É por isso
que eu considero VOLTAGE ENERGY CAKE a minha barra preferida e também
pelo espetacular sabor.“
65 g
25x

35 g

Michal Prokop

frutos exóticos
coco
avelã
frutos do bosque

ANTES

DURANTE DEPOIS

Gêneros alimentares enriquecidos
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ENERGIA

VOLTAGE ENERGY
CAKE com cafeína
Se quer obter a melhor energia e impulsionar o organismo,
durante uma actividade física de longa duração, a melhor
selecção é sem dúvida a barra VOLTAGE ENERGY CAKE,
agora na versão com cafeína. Com sabor a café, fornece o
organismo com energia e também com 60mg de cafeína, numa
barra com 65g ou 33mg, numa barra com 35g, que irá dar o
impulso para os próximo kilómetros. A barra é enriquecida
com isomaltulose (PalatinoseTM) que fornece grande
quantidade de energia absorvível gradualmente, com vitaminas
C e E, e zinco.
Formulado para: fornecimento de energia durante a atividade
física. Enche o estômago, mas não sobrecarrega o sistema
digestivo.
65 g
25x

café

35 g

ANTES

DURANTE DEPOIS

Géneros alimentares enriquecidos
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ENERGIA

JUST FRUIT SPORT

NEW

Saborosa Barra Energética saudável e natural, produzida a
partir de frutas desidratadas. Contém um poderoso
extracto antioxidante, produzido de grainha de uva e de
cana-de-açúcar. A Just Fruit, não contém conservantes, é
livre de glúten e é rica em fibras.
Formulado para: fornecimento de energia durante a
atividade física.

70 g

damasco
ameixa

18x
70 g

ANTES

DURANTE DEPOIS

Géneros alimentares enriquecidos.
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ENERGIA

B4 ACTIVITY
Uma papa de fácil digestão que representa a refeição perfeita
antes da atividade física. Fornece o organismo com a energia
necessária, mas sem sobrecarregar o sistema digestivo. A base
contém uma mistura de flocos de aveia, trigo sarraceno, flocos
milho, farinha de arroz e proteínas de fácil digestão (proteína
isolada). E ainda os hidratos de carbono especiais isomaltulose
(PalatinoseTM) e sacarose.
Formulado para: perfeito pequeno almoço ou refeição antes da
actividade física. Fornece energia, enche o estômago, mas não
sobrecarrega sistema digestivo.
5x
60 g

banana
morango + iogurte
chocolate
natural

ANTES

DURAMTE DEPOIS

Generos alimentares destinados a uma alimentação especial..
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RECUPERAÇÃO
Diz-se que o treino cria campeões. Na prática, um
campeão tem que treinar diariamente, e até várias vezes
por dia, logo é imprescindível uma correta recuperação.
A combinação dos nutrientes certos, vitaminas e
minerais são as necessidades que o organismo necessita
para treinar sem limitações e levá-lo mais perto de
alcançar os seus objetivos e desempenhos!

MANTÉM-TE
EM JOGO

Jiří Ježek - ciclista
• seis vezes campeão paraolímpico
• seis vezes campeão do mundo (2002, 2006, 2007, 2009,
2010, 2011)
• três vezes vencedor do World cup UCI ParaCycling
(2011-2013)
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RECUPERAÇÃO

REGENER
Bebida de recuperação que fornece uma recuperação eficiente
depois de um treino ou actividade fisíca intensa. Uma
combinação eficaz de hidratos de carbono, minerais (Mg, K,
Na) e vitaminas (C, E) que contribuem para a proteção das
células do corpo contra o stress oxidativo. Regener também
contém BCAA na proporção de 2: 1: 1, L-arginina, selénio,
Ginkgo biloba e provitamina A.

450 g

Formulado para: uma recuperação efectiva após uma intensa
atividade física.
maçã verde
red fresh

10x
75 g

maçã verde
red fresh

"Para mim, uma recuperação de qualidade é tão importante quanto o próprio
desempenho. Eu não poderia ir para outro treino ou prova sem REGENER. É
uma ajuda essencial que torna a minha recuperação mais rápida e mais fácil ".
Jiří Ježek

ANTES

DURANTE

DEPOIS

Géneros alimentares destinados a uma alimentação especial.
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RECUPERAÇÃO

ENDURO GAINER
Um concentrado de proteína e hidratos de carbono em pó para a
preparação de um batido de recuperação desportiva para usar
após a actividade física. Combinação de hidratos de carbono,
aminoácidos e outras substâncias activas (creatina, L-glutamina,
taurina) que promovem a recuperação e fornecem rapidamente
a energia após um treino duro.

520 g

Formulado para: fornecimento de energia imediatamente após
uma atividade física intensa / média.
chocolate + cacau
baunilha
morango

ANTES

DURANTE

DEPOIS

Géneros alimentares destinados a uma alimentação especial.
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RECUPERAÇÃO

ENDURO BCAA
Fórmula Inibidora de Acido Láctico, com BCAAs (L-leucina,
L-isoleucina, L-valina) na proporção óptima de 2:1:1, para
uma máxima recuperação muscular. A combinação com LCarnitina, L-Carnosina e L-Alanina, estimula a resistência
física e reduz a acidez muscular. Para conseguir um efeito
máximo é recomendada a utilização não só antes, mas também
depois da actividade física.

120
caps

Formulado para: a recuperação dos músculos que estão a ser
usados em excesso durante o exercício de Endurance.

ANTES

DURANTE

DEPOIS

Suplemento alimentar.

23

ANTI-CÃIBRAS
Estamos em pleno esforço, a dar o nosso melhor e de repente, lá vem
ela... CÃIBRA! Todos sabemos que existem, mas ninguém gosta sequer
de falar delas, muito menos senti-las. As cãibras podem tornar a vida
dos atletas difícil e estragar completamente uma corrida ou os planos
de treino. Então, por que não estar preparado para as cãibras e
terminar com o mesmo ritmo que começamos?

CONQUISTE
A SUA DOR

Petr Vabroušek - triatlo
• 2 vezes campeão do mundo de triatlo de
longa distância
• 32 vezes vencedor de Ironmans
• 11 vezes campeão nacional Checo
• 2 vezes campeão Ironman
• 2 vezes campeão Israman
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CÃIBRAS

ANTICRAMP (Anti-Cãibras)
Se sofre de cãibras, vai adorar conhecer o ANTICRAMPs. Uma mistura de
minerais (Na, K, Mg, Ca), vitaminas do grupo B e ingredientes ativos que
reduzem o risco de ter cãibras e permitem manter o ritmo desportivo sem
interrupções. Além disso, o principal ingrediente ativo - a L-carnosina, é
um poderoso inibidor do ácido láctico, o que promove a performance em
desportos de endurance.

120
caps

Formulado para: compensar as perdas de minerais, reduzir o risco de
cãibras musculares e inibir o ácido láctico.

ANTES

DURANTE

DEPOIS

Suplemento alimentar.
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CÃIBRAS

MAGNESLIFE
Muito útil para resolver um súbito desequilíbrio de magnésio.
Trata-se de uma solução altamente eficaz de iões de magnésio,
que contém 250 mg de magnésio em combinação com vitamina
B6, para um efeito sinérgico imediato. Na forma líquida melhora
a absorção e a prática embalagem permite tê-lo sempre consigo.
Destinado para: uso de emergência (SOS anti-cãibras).
10x
25 ml

"Quando se chega próximo da máxima capacidade física, o risco de ter uma
cãibra é geralmente muito elevado. A fácil assimilação e o formato prático
das ampolas de MAGNESLIFE pode fazer a diferença durante estes
momentos, e podem inclusive aumentar a performance desportiva. É melhor
estar preparado para as cãibras do que para terminar sem ganhar uma
medalha! "
Petr Vabroušek

ANTES

DURANTE

DEPOIS

Suplemento alimentar.

26

ACESSÓRIOS

com íons de prata
biogênicas ativos ( Ag +).
Absorvente da transpiração.

Expositores
promocionais

w. 59,4 cm x d. 41,6 cm x h.
200 cm

QU

CZEC

S

Meias funcionais

UALITY

USA

S WI

SQ

ALITY

H

QUA TY
LI

Bidons desportivos
500 ml, 750 ml, 1000 ml
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VISÃO GERAL DE
COMO USAR OS
PRODUTOS

Vai fazer um treino matinal ou tem uma prova importante?
Preparamos um esquema de como usar os produtos
ENDURO DRIVE. para uma orientação mais fácil, assim
poderá reconhecer imediatamente qual o produto adequado
para uso na sua modalidade. Está pronto?
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MÉDIO

1/2 saqueta

1/2 saqueta

TREINO

FÁCIL

TREINO

ANTES

DIFÍCIL

1/2 saqueta

1/2 saqueta

TREINO

DISTÂNCIA

CORRIDA
DURANTE
DEPOIS

60 min

90 - 120 min

180 min
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DISTÂNCIA

CICLISMO
D URANTE

DEPOIS
FÁCIL

TREINO

ANTES

OU

MÉDIO

1/2 saqueta

1/2 saqueta

TREINO

60 min

+

DIFÍCIL

TREINO

90 - 120 min

180 min
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DISTÂNCIA

TRIATLO
DURANTE

DEPOIS
NADAR

ANTES

CICLISMO
CORRER

1/2 saqueta

1/2 saqueta

OU

+

ENDURO BCAA
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