
Kaliteli Carnipure™ hammaddesi ile kolay emilebilir sıvı formda 
kompleks bir L-Karni�n ürünüdür. Düzenli ve yoğun antrenman 
yapan kişiler için yağ yakımını destekleyici ve performans ar�rıcı 
özelliğe sahip�r. Her porsiyonda 3000 mg l-karni�n içerir. Ayrıca 
içeriğindeki taurin ve yeşil çay özü sayesinde yüksek metabolik 
geri dönüş ve uyarım sağlar. B3, B5, B6 vitaminleri ile normal 
enerji oluşum metabolizmasına destek olur ve krom minerali 
ilavesi sayesinde makro besin öğeleri metabolizmasına katkıda 
bulunur.

Kullanım Bilgisi: Antrenmandan 30 dk önce 1 porsiyon (60 ml) 
tüke�niz.

CARNITINE 3000 LIQUID

lİmon

Antrenman sırasında kas gelişimini desteklemek için yeterli %30 
oranında kaliteli protein içeriği ve yeterli miktardaki karbonhidrat 
oranı ile açlık hissine son veriyoruz!  Antrenman esnasında ve 
sonrasında tüke�lebilir sağlıklı ve pra�k bir ara öğün alterna�fidir. 
Bi�er çikolata kaplaması ve hindistan cevizi aroması ile lezze�ne 
doyamayacaksınız.

Kullanım Bilgisi: Dengeli bir diyet ile beraber günde 1-2 bar 
tüketebilirsiniz.

%50 oranında yüksek protein içeriği sayesinde her bar 25 g 
protein içerir. Protein içeriği izole whey protein-WPI ve süt 
proteininden gelmektedir. Yüksek protein oranının yanı sıra düşük 
karbonhidrat ve yağ miktarı ile diyet dönemlerinde rahatlıkla 
tüke�lebilir. Xtreme Protein Bar porsiyonda sadece 0,8 gr şeker 
içer ir.  Mükemmel  ç ikolata  toffee lezze�ni  denemek 
isteyeceksiniz.

Kullanım  Bilgisi : Günlük protein ih�yacınıza göre gün içerisinde 
1-2 protein bar tüketebilirsiniz.

XTREME PROTEIN BAR

PROTEIN PACK

toffee ÇİKOLATA

hİndİstan cevİzİ

60g

24x

50g

DÜŞÜK
KARBONHİDRAT

50%
PROTEİN

PORSİYONDA

PRATİK
ATIŞTIRMALIK

30%
PROTEİN

PORSİYONDA

SERE GIDA SAN. VE  DIŞ TİC.A.Ş.

Beylikdüzü OSB Mah. Orkide Cad. No:3 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL 
TEL: +90 212 875 41 08 - +90 212 875 41 07 

nutrevernutrever1nutrever

3000mg
L-KARNİTİN

PORSİYONDA

+KAFEİN
+YEŞİL ÇAY ÖZÜ
+TAURİN
+KROM

24x

60
m

l

20x

eni Elif



BCAA POWDER

Krea�n kas yapılanması için gereken en 
temel enerji kaynağıdır. Krea�nin düzenli 
alımı ile kas gücü ve hacmi artar. Kaliteli 
Creapure® hammaddesi ile %100 saf 
krea�n içerir, ultra mikronize formülü 
sayesinde kolay çözünür.İstediğiniz 
ürünle kolayca kombine edilebilmesi için 
tatsız olarak formüle edilmiş�r.

Kullanım Bilgisi: Tercihen antrenmandan 
önce veya sonra tüketebilirsiniz.

CREATINE

%96 oranında whey protein karışımı içerir. Bu karışım yüksek 
kalitede WPC-konsantre whey proteini, CFM® teknolojisiyle 
üre�lmiş WPI-izole whey proteini ve kaliteli WPH-hidrolize whey 
proteini şeklindedir. Bu ürün fiziksel ak�vite/spor öncesinde ve 
sonrasında kasları yüksek kalitede whey proteini kombinasyonu 
ile desteklemek, kas kütlesi ve hacmini ar�rmak için dizayn 
edilmiş�r. Whey proteinin 3 farklı kaynağını da içerdiği için 
alterna�fleri arasında öne çıkmış�r. Nutrever Whey Protein, her 
porsiyonda 23g protein, 5.3g BCAA içerir ve karbonhidrat oranı 
oldukça düşüktür.

Kullanım Bilgisi: Günlük protein ih�yacınıza göre antrenmandan 
sonra, öğle yemeğinden önce ve sonra olmak üzere günde 1-3 
porsiyon tüketebilirsiniz.

WHEY PROTEIN

L-GLUTAMINE

5gr
GLUTAMIN

Glutamin toparlanma sürecinde anahtar 
öneme sahip bir amino asi�r.Kas 
gelişimini destekler, savunma sistemini 
güçlendirir. Yoğun antrenman esnasında 
kaslarda tükenen glutaminin geri 
kazanımı için glutamin takviyesi şar�r. 
Nutrever L-Glutamine Powder, süper 
mikronize formülü ile kolay karışan, %100 
saflıkta bir üründür. İstediğiniz ürünle 
kolayca kombine edilebilmesi için tatsız 
olarak formüle edilmiş�r.

GAINER FORMULA
Toparlanmayı destekleyen mükemmel karbonhidrat karışımı 
(Maltodekstrin, fruktoz, dekstroz, vaksi mısır nişastası) ve yüksek 
protein oranı sağlayan protein karışımıyla (Konsantre whey 
proteini, izole whey proteini, hidrolize whey proteini, izole süt 
proteini, tavuk yumurtası proteini)  harika bir kombinasyona 
sahip�r. Bu mükemmel kombinasyon vücudun yağsız vücut 
kütlesi gelişimini ve kas gelişimini aynı anda destekler. Protein 
metabolizmasını desteklemek amacıyla B6 vitamini ilavelidir. 
Nutrever Gainer Formula, her porsiyonda 82g karbonhidrat ve 
33.5g protein içerir.

Kullanım Bilgisi: Antrenmandan önce ve antrenmandan sonra ya 
da yatmadan önce olmak üzere günde 2 porsiyon tüketebilirsiniz.

Enerji ve 
Besin Öğeleri* 100g
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1681 kJ / 397 kcal

4,6 g

5,7 g
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Protein 25,8 g 33,5 g

7,4 g

(*Tatlara göre değerler farklılık gösterebilir.)
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Kullanım Bilgisi: Antrenmandan önce ve hemen sonra olmak üzere 
günde 1-2 porsiyon tüketebilirsiniz.
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BCAA; kas yorgunluğunu önler, antrenman 
sonrası toparlanmayı ve kas kütlesini 
ar�rmayı hedefler. Her porsiyonda ekstra 8 
g BCAA içeriğiyle alterna�fleri arasında öne 
çıkmış�r. Nutrever BCAA Powder 2:1:1 
o r a n ı n d a  l ö s i n ,  i z o l ö s i n  v e  v a l i n 
içermektedir.

Kullanım Bilgisi: Antrenmandan önce ve 
hemen sonra olmak üzere günde 1-2 
porsiyon tüketebilirsiniz.

X1
ÖLÇEK

250ml
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