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Az elmúlt két évtizedben hatalmas változáson 
ment keresztül a táplálék-kiegészítők piaca 
Húsz évvel ezelőtt voltak a vitamin- és 
ásványi anyag formulák, a fehérjék,  
a tömegnövelők (tele cukorral) és 
néhány aminosav-készítmény. Senkinek 
nem okozott különösebb problémát  
egy számára megfelelő kombináció 
összeállítása.

Igazából csak arra kellett ügyelni, 
hogy megbízható gyártó termékét  
szerezzük be. Azóta a helyzet gyöke-
resen megváltozott. Több tíz vagy akár 
több száz különféle termék szerepel 
a komolyabb gyártók és forgalmazók 
palettáján. Már egy olyan látszólag 

egyszerű feladat is, mint a „veszek valami 
fehérjeport”, komoly problémává válik, 
amikor a vásárló szembesül például a 
Scitec Nutrition több mint 20 féle fehérje 
formulájával (és akkor még a különböző 
ízekről nem is beszéltünk). 

Ahhoz, hogy a több száz táplálék-kiegé-
szítő közül ki tudjuk választani a szá-
munkra legmegfelelőbbet, néhány dolgot 
át kell gondolnunk, és nem árt szert tenni 
némi alapismeretre. 

Az első és legfontosabb dolog annak 
a tisztázása, hogy mi a célunk! Másod-
szor, hogy milyen szinten állunk és mik 
a lehetőségeink! Azzal sem árt tisztában 

lenni, hogy van-e speciális érzékenysé-
günk, allergiánk valamelyik makro- vagy 
mikrotápanyagra, hatóanyagra. Ne feledjük 
azt sem, hogy a táplálék-kiegészítők, 
ahogy azt a nevük is mutatja, kiegészítik az 
étrendet! Ha az általunk kitűzött céllal nem 
összeegyeztethető étrendet követünk, 
szedhetünk akármit, célunkat nagy valószí-
nűséggel nem fogjuk elérni. Ugyanígy, nem 
fogjuk elérni a nagyobb, erősebb izomza-
tot, az alacsonyabb testzsír-arányt illetve  
a jobb állóképességet, megfelelő minő-
ségű és volumenű testmozgás nélkül. 
Bármilyen táplálék-kiegészítő program 
megkezdése előtt nem árt tehát legalább 
alapszintű táplálkozási és edzéselméleti  
(és gyakorlati) tudásra szert tennünk!

A tömegnövelés  
AlApegyenlete
A tömegnövelés legalapvetőbb összefüggése az, hogy a tömegünk 
akkor fog nőni, ha több kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, mint 
amennyit elégetünk. Persze, a felszedett tömeg minősége nagyban 
függ attól, hogy milyen formában visszük be a növekedéshez szükséges 
tápanyag- illetve kalóriamennyiséget. Illetve attól is, hogy edzéssel milyen 
mértékben késztetjük adaptációra (alkalmazkodásra) izomzatunkat, azaz  
a bevitt többlet-tápanyagból izom lesz-e vagy csak zsír. 
Mindenki keresi a csodaszert, miközben nem vesz tudomást arról a tény-
ről, hogy semmi nem hatásosabb, mint a megfelelő mennyiségű kalória, 
energizáló szénhidrát es izomépítő fehérje konzisztens fogyasztása!

táplálék-kiegészítés 
– okosAn!

FOUAD
ABIAD

IFBB PRO
TORONTO PRO 2. hely

FleX PRO 3. hely
TeAM SCITeC CANADA
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Az emberek hajlamosak túlbe-
csülni a tényleges tápanyag-be-
vitelüket, amikor megpróbálnak 
izmot építeni. Más szavakkal, 
kevesebbet esznek, mint ameny-
nyit gondolnak és amennyire 
szükségük lenne az egyenletes 
és szignifikáns fejlődéshez!  
Ráadásul a tömegüket nehezen 
növelők (az ún. „hardgainerek”) 
azzal a problémával is szembe-
sülnek, hogy gyors anyagcseré-
jük miatt nehezen tudnak szilárd 
táplálékkal kalóriatöbbletet 
produkálni. 

Erre a problémára nyújtanak 
megoldást a tömegnövelő 
porok illetve az azokból készí-
tett turmixok, amelyek gyorsan 
emésztődő fehérje- és szénhid-
rát-forrásokat tartalmaznak más 
aktív hatóanyagokkal kiegészít-
ve. Ezek a turmixok ideálisak az 
edzés körüli és reggeli fogyasz-
tásra. 

A tömegnövelők közötti  
választás fontos szempontja 
a szénhidráttartalom!  Magas 
szénhidráttartalmú formuláink 
kezdő és középhaladó szintű – és  

tápAnyAg- és kAlóriA-bevitel  
– folyékony formábAn!

különösen a valódi (sovány) nehezen fejlődő – sportolók számára lettek tervezve. Ezek 
a termékek nagy mennyiségben szolgáltatnak szénhidrát-energiát, amire a magas 
intenzitású edzés is támaszkodik. 

A mérsékelt szénhidrát, magas fehérjetartalmú formulákban a fehérje-szénhidrát  
arány lényegesen magasabb, mint a magas szénhidráttartalmú formulákban. Ezeket  
a termékeket a normálisabb, atletikusabb anyagcserével rendelkezők számára, illetve  
a tipikus testépítő edzés igényeinek kielégítésére fejlesztettük ki. Ezen kategóriákba tarto-
zóknak szükségtelen nagyon nagy mennyiségben bevinniük szénhidrátot illetve kalóriát.

Izom/testsúlynövelő formuláink magas  
minőségű fehérjék felhasználásával  
készülnek. Az étkezési fehérjék a nitrogén és a 
létfontosságú aminosavak forrásai, amelyekre  
a testnek szüksége van szövetgyarapodáshoz és 
fenntartáshoz. Ennél fogva, tömegnövelő formuláink 
hozzájárulnak az izomtömeg növeléséhez  
és fenntartásához. 

Az izomtömeg-növelés szempontjából kiemelkedő 
fontossággal bír a fehérjebevitel magasan tartása 
(testsúly-kilogrammonként napi  
2-2,6 gramm legyen az irányadó mérték).  
Ha a szilárd étkezések illetve a tömegnövelő turmixok 
még együtt sem elégítik ki a napi fehérje-igényt,  
érdemes a fehérjében szegényebb étkezéseket  
tejsavó-fehérje turmixokkal „felturbózni”.

 
Tömegnövelés alatt célszerű gyorsan emészthető, 
szálkásítás alatt pedig lassan emészthető  
fehérjeforrást választani. Ezért javasoljuk tömegnö-
velő időszakban inkább  
a tejsavó-domináns formuláink, míg 
szálkásító időszakban kazein-domináns 
formuláink fogyasztását.

FOUAD
ABIAD
IFBB PRO
TORONTO PRO 2. hely
FleX PRO 3. hely
TeAM SCITeC CANADA

CEDRIC 
MCMILLAN
IFBB PRO
FIBO POweR PRO 2013 BAjNOk
New yORk PRO 2012 BAjNOk
TeAM SCITeC USA
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Bár tömegnövelés alatt kisebb az esélye 
annak, hogy valamelyik vitaminból, ásvá-
nyi anyagból vagy esszenciális zsírsavból 
a kelleténél kevesebb jusson a szerveze-
tünkbe, mint mondjuk szálkásítás során, 
mindenképpen érdemes egy multivitamin/
ásványi anyag/esszenciális zsírsav (EFA) 
készítményt beépíteni táplálék-kiegészítő 
programunkba. 

Tömegnöveléshez alapszinten tehát 
a multivitamin/ásványi anyag/EFA + 
tömegnövelő + tejsavófehérje kombiná-
ciót ajánljuk. A rendelkezésünkre  
álló költségvetés alapján választhatunk 
egyszerűbb vagy összetettebb tömegnö-
velők között. Ha az egyszerűbb mellett 
döntünk (amilyen a Mass vagy a Mass 20),  
érdemes lehet megfontolni a beruházást 
kreatinra és glutaminra. 

Ha az elegendő fehérje- és kalória-be-
vitel megvan, át lehet gondolni, milyen 
egyéb hatóanyaggal szeretnénk (illetve van 
anyagilag lehetőségünk) megtámogatni 
izomgyarapodásunkat. Az összetettebb 
tömegnövelők (mint például a Jumbo 
Professional és a MyoMax termékcsa-
lád) a makrotápanyagokon kívül már 
tartalmaznak egyéb hatóanyagokat is. 
Egy tömegnövelő komplexitását (és egyben 
hatásosságát) a következő összetevőkkel 

érdemes fokozni (sorrendben): kreatin, glu-
tamin, elágazó láncú aminosavak (BCAA), 
arginin (NO-fokozó), béta-alanin. Középha-
ladó szinten már mindenképpen érdemes 
ilyen komplex tömegnövelőket alkalmazni 
vagy a felsoroltakat külön kiegészítőként 
szedni. Bár a felsorolt hatóanyagokat 
igazából nem lehet „túladagolni”, már csak 
költséghatékonysági szempontból is érde-
mes figyelni az átfedő mennyiségekre. 

A kreatin egy nitrogéntartalmú szer-
ves sav, amely megtalálható a gerinces 
élőlényekben. A testben fellelhető kreatin 
körülbelül 95%-a a vázizomzatban talál-
ható. Segít minden sejt, de elsődlegesen 
az izomsejtek, energiaellátásában, azáltal, 
hogy fokozza az adenozin-trifoszfát (ATP) 
képződést, amely sejtszintű energia-
tartalékként szolgál, többek között az 
izom-összehúzódásokhoz. A kreatin napi 
3 g-os dózisban tudományosan igazoltan 
fokozza a teljesítményt a sorozatos, rövid 
ideig tartó robbanékony erőkifejtésekkel 
járó, nagy intenzitású gyakorlatok vég-
zésénél, mint amilyen például a súlyzós 
edzés vagy az intervallum kardió edzés.

A vitaminok, a tömegnövelők és a 
fehérjék után, a fontossági sorrendben 
kreatinnal nagyjából azonos szinten van 
a glutamin. A glutamin a legnagyobb  

mikrotápAnyAgok,  
AminosAvAk és  
más hAtóAnyAgok

arányban előforduló aminosav az emberi 
vérben. A glutamin feltételesen esszen-
ciálissá válhat bizonyos helyzetekben, 
ideértve az intenzív fizikai edzés alatti  
és utáni időszakot, amikor a test nem  
tud elegendő glutamint szintetizálni.  
Ez a feltételesen esszenciális aminosav 
biztosítható étkezési fehérje bevitelével 
és táplálék-kiegészítőkkel. Naponta több 
alkalommal 5-6 gramm glutamin bevitele 
ajánlott. A legfontosabb időpontok: 
edzés előtt/alatt/után és lefekvés előtt. 
Bármelyik glutamin-formulánk 
alkalmazható tömegnövelő 
időszakban. 

Már középhaladó szintet és 
némi plusz kiadást jelent az 
edzés előtti formulák és 
energizálók használata. 
Ezek a termékek nagy  
népszerűségnek örven-
denek, mivel hatásuk 
azonnal érezhető az  
edzéseken. Ezen ter-
mékek központi  
eleme az arginin, 
ami a nitrogén-oxid 
(NO) előanyaga.  
Az arginin mellett egyes 
termékek tartalmaznak koffe-
int, kreatint, béta-alanint, glutamint, 
BCAA-t, karnitint, tirozint, és még számos 
hatóanyagot. Itt alapvetően azt kell eldön-
teni, hogy szeretnénk-e stimulánsokkal 
felturbózni az edzésünket vagy sem.  
A legkomplexszebb stimuláns-hatású 
formula a Big Bang. Az edzés előtti for-
mulák hatóanyagai közül több magában 
is beszerezhető. 

FOUAD
ABIAD
IFBB PRO
TORONTO PRO 2. hely
FleX PRO 3. hely
TeAM SCITeC CANADA
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edzés
estereggel dél

100% Whey protein
professionAl

JUmbo 
professionAl g-bomb 

2.0
megA DAily one

plUs

AlApkombináCió
Az alapvető makrotápanyagokat (főleg fehérjét és szénhidrátot) illetve  
vitaminokat/ásványi anyagokat biztosító kombináció. Vékony testalkatúak  
és kezdők részére az alap-izomtömeg megszerzésére! 

tömegnövelŐ  
termékkombináCiók

prémiUm kombináCió
Az alapvető makrotápanyagokat (főleg fehérjét és szénhidrátot) illetve  

vitaminokat/ásványi anyagokat biztosító kombináció, komplexebb tömegnövelő  
formulával, és glutaminnal kiegészítve. Átlagos testalkatúak és középhaladók  

részére, a minőségibb izomzat eléréséhez! 

edzés
estereggel dél

100% Whey protein

JUmbo JUmbo 

megA DAily one
plUs

g-bomb 2.0
több komponensű 
glutamin mátrix

100% Whey protein professionAl
fehérje formula tejsavófehérje  

koncentrátumból és  
izolátumból, extra leucinnal és  

emésztőenzimekkel

JUmbo professionAl
magasabb fehérje-,  

kreatin- és extra 
aminosav- 

tartalmú tömegnövelő

megA DAily one plUs
alapszintű 

multivitamin/ásványi 
anyag formula100% Whey protein

tejsavófehérje  
koncentrátum taurinnal 

és glutaminnal

JUmbo
alapszintű magas szénhidrátokban 

gazdag tömegnövelő

megA DAily one plUs
alapszintű multivitamin/ásványi 

anyag formula
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edzés
estereggel dél

bing bAng 
2.0

100% milk 
CompleX

100% milk 
CompleX

JUmbo 
professionAl

100% milk 
CompleX

JUmbo 
professionAl 

mUlti pro 
plUs

g-bomb
2.0g-bomb 

2.0

szUper prémiUm kombináCió
Az alapvető makrotápanyagokat (főleg fehérjét és szénhidrátot) illetve  
vitaminokat/ásványi anyagokat biztosító kombináció, erősebb vitamin/ásványi 
anyag formulával, komplexebb fehérjekeverékkel és szuper komplex edzés előtti 
stimulánssal tovább erősítve. Haladó részére, illetve extra massza felpakolására. 

mUlti pro plUs
magas szintű 

multivitamin/ásványi 
anyag formula

JUmbo professionAl
magasabb fehérje-,  

kreatin- és extra 
aminosav-tartalmú 

tömegnövelő

100% milk CompleX
tejfehérjék  

tejsavó-domináns 
keverékéből

g-bomb 2.0
több komponensű 
glutamin mátrix

big bAng 2.0
53 komponensű 
szuperkomplex  

edzés előtti  
formula

JUMBO JUMBO 
= NAGYOBB  = ERŐSEBB

IZOMTÖMEG-NÖVELŐ TURMIX –
KIFEJEZETTEN „NEHEZEN FEJLŐDŐKNEK”!

• 50 GRAMM MINŐSÉGI TEJSAVÓ-FEHÉRJE ADAGONKÉNT! • „6-CARB” SZÉNHIDRÁT-KEVERÉK KÜLÖNBÖZŐ SZÉNHIDRÁTOKKAL, 
KÖZTÜK ZABLISZTTEL, PALATINOSE™-ZAL ÉS VITARGO®-VAL! • „JUMBO” EXTRA HATÓANYAG MÁTRIX! • 5-FÉLE KREATIN! • 

MAGNÉZIUMMAL! • MESTERSÉGES ÉDESÍTŐK NÉLKÜL!

JUMBO FORMULÁINKBAN OLYAN ÖSSZETEVŐK TALÁLHATÓK, AMELYEK HOZZÁJÁRULNAK A KÖVETKEZŐKHÖZ*: • NORMÁL FEHÉRJE-
SZINTÉZIS • A FÁRADTSÁG ÉS KIMERÜLTSÉG MÉRSÉKLÉSE • AZ IDEGRENDSZER NORMÁL MűKÖDÉSE (NEUROTRANSZMISSZIÓ ÉS 

IZOM-ÖSSZEHúZÓDÁSOK, IDE ÉRTVE A SZÍVIZMOT IS) • NORMÁL ENERGIA-TERMELŐ ANYAGCSERE • ELEKTROLIT-EGYENSúLY
 

*TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTOTT, AZ EURÓPAI ÉLELMISZERBIZTONSÁGI HIVATAL (EFSA) ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT ÁLLÍTÁSOK. 
A TERMÉKEKET MEGFELELŐ EDZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁS-PROGRAMMAL EGYÜTT JAVASOLJUK ALKALMAZNI.

WEBOLDALUNKON MEGTEKINTHETED TOVÁBBI 200 TERMÉKÜNKET!

WWW.SCITECNUTRITION.COM
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edzés
estereggel dél

100% Whey protein
professionAl

hot blooD 
2.0

multi pro 
plus

100% Whey protein
professionAl

myomAX 
hArDCore 

myomAX 
hArDCore

AlApkombináCió
Fehérjét, a bizonyítottan teljesítményfokozó kreatint illetve vitaminokat/ásványi  
anyagokat biztosító kombináció.

tisztA izomtömeg-növelŐ 
termékkombináCiók

prémiUm kombináCió
Fehérjét, a bizonyítottan teljesítményfokozó kreatint illetve vitaminokat/ásványi  

anyagokat biztosító kombináció, hardcore izomtömeg- és  
teljesítményfokozó formulával és komplex edzés  

előtti stimulánssal kiegészítve.  

edzés
estereggel dél

100% Whey 
protein

100% Whey 
protein

100% Whey 
protein

CreA-bomb megA DAily 
one plUs

könnyen zsírosoDó testAlkAtÚAknAk

mUlti pro plUs
magas szintű 

multivitamin/ásványi 
anyag formula

100% Whey protein professionAl
fehérje formula tejsavófehérje  

koncentrátumból és  
izolátumból, extra leucinnal és  

emésztőenzimekkel

myomAX hArDCore
hardcore anabolikus 

izom- és teljesítmény-
fokozó

hot blooD 2.0
20 komponensű  

edzés előtti  
formula

Crea-bomb
több komponensű kreatin 

mátrix

100% Whey protein
tejsavófehérje  

koncentrátum taurinnal  
és glutaminnal

megA DAily one plUs
alapszintű multivitamin/ 
ásványi anyag formula
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edzés
estereggel dél

100% milk   
complex

big bang 
2.0

g-bomb 
2.0

multi pro 
plus g-bomb 

2.0

100% milk 
complex

myomAX 
hArDCore 

myomAX 
hArDCore

Nem csoda, hogy profi testépítÔk is, miNt cedric mcmillaN, élvezettel szürcsölik ezt a csokoládé ízÛ csodát.• 42 g fehérje + 10 g hozzáadott extra    amiNosav-tartalom• több-forrású fehérje-keverék• NiNcs tömve cukorral! • speciális széNhidrát-keverék vitargo®-val    és palatiNose™-zal• több miNt 20,000 mg extra hatóaNyag-   tartalom
• 5,500 mg fejlett kreatiN-mátrix• béta-alaNiN, hmb, akg és sok más hatóaNyag
• aszpartám-meNtes formula

*tudomáNyosaN bizoNyított, az európai élelmiszerbiztoNsági hivatal (efsa) által elfogadott állítások. 
a termékeket megfelelÔ edzés- és táplálkozás-programmal együtt javasoljuk alkalmazNi. 

WeboldaluNkoN megtekiNtheted további 200 terméküNket!

komplex hatóaNyagok 

a megemelkedett igéNyekre:*

• ciNk - a Normál fehérje sziNtézis 

és tesztoszteroN sziNt feNNtartásához

• folsav - a fáradtság csökkeNtésére

• króm - a makrotápaNyagok Normál 

aNyagcseréjéhez

• NiaciN - az eNergia termelÔ aNyagcsere 

folyamatokért

• kalcium - a Normál izommÛködésért 

• magNézium - a Normál fehérjesziNtézisért 

és izommÛködésért

cedric mcmillaN
• ifbb pro
• fibo poWer pro 2013 bajNok
• NeW york pro 2012 bajNok
• team scitec usa

HARDCORE 
IZOMTÖMEG

ÉS HARDCORE 
TELJESÍTMÉNY!

TOvábbfEJLESZTETT, kRÉMES ÍZ!
a myomax hardcore hozzájárul

az izomtömeg Növekedéséhez
és feNNtartásához, kreatiN

tartalmával segít fokozNi az
edzÔtermi teljesítméNyt a
magas iNteNzitású súlyzós

edzések soráN!

WWW.SCITECNUTRITION.COM

szUper prémiUm kombináCió
Fehérjét, a bizonyítottan teljesítményfokozó kreatint illetve vitaminokat/ásványi  
anyagokat biztosító kombináció, komplexebb fehérjével illetve edzés előtti  
formulával, illetve többféle glutaminnal tovább erősítve. Extra massza és  
minőség könnyen zsírosodóknak! 

mUlti pro plUs
magas szintű 

multivitamin/ásványi 
anyag formula

myomAX hArDCore
hardcore  

anabolikus izom- és 
teljesítményfokozó

100% milk CompleX
tejfehérjék  

tejsavó-domináns 
keverékéből

g-bomb 2.0
több komponensű 
glutamin mátrix

big bAng 2.0
53 komponensű 
szuperkomplex  

edzés előtti  
formula



Ez a kombináció alapvEtőEn a tiszta izom-
tömEg-növElést tűzi ki célul. a fEhérjék  
mEllEtt a szénhidrátok tEkintEtébEn is  
a lEgmagasabb minőségrE törEkszik.  

mUlti pro plUs
100% milk CompleX

vitArgo!
oAt ’n’ Whey

CEDRIC 
MCMILLAN

signAtUre stACk

edzés
estereggel dél

multi pro 
plus

100% milk complex
vitArgo!

oAt ’n’ Whey

CEDRIC 
MCMILLAN
IFBB PRO
FIBO POweR PRO 2013 BAjNOk
New yORk PRO 2012 BAjNOk
TeAM SCITeC USA



fouad kombinációja Egy már mEg-
fElElőEn összE rakott (szilárd) 
étrEnd tökélEtEsítését tűzi ki 
célul, a kulcsfontosságú amino-
savakkal, mikro tápanyagokkal és 
növényi kivonatokkal kiEgészítvE. 

mUlti pro plUs
b-100

C-1000
gArliC and pArsley

oAt ’n’ Whey
l-glUtAmine
bCAA Xpress

edzés
estereggel dél

multi pro 
plus

oAt ’n’ Whey

l-glUtAmine l-glUtAmine
b-100

C-1000
gArliC AnD pArsley

bCAA Xpress

FOUAD 
ABIAD

FOUAD
ABIAD
IFBB PRO
TORONTO PRO 2. hely
FleX PRO 3. hely
TeAM SCITeC CANADA

signAtUre stACk



2,5-3 óránként étkezz! 

étkezési AlApelvek  
izomtömeg-növeléshez

22

Útmutató tömegnöveléshez
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Étkezz változatosan a következő tápanyagforrásokra alapozva: 
Fehérje: csirkemell, pulykamell, sovány marha, tengeri halak, sovány tehéntúró, 
tojás, proteinpor.
Zsír: Omega-3, halolaj, lenmagolaj, olívaolaj, ALA, szőlőmagolaj, tökmagolaj.
Szénhidrát: barnarizs, bashmati rizs, hajdina, zabpehely, köles, teljes kiőrlésű kenyér, 
teljes kiőrlésű durum tészta, quinoa, édesburgonya, rengeteg zöldség.

tömegnövelő edzésterv
5 napos edzésterv

1. nap: mell, has
2. nap: comb, vádli
3. nap: váll + trapézizom, has
4. nap: hát, vádli
5. nap: kar

A sorrend variálható. Ajánlott a leggyengébb testrészt a hét elejére tenni.

A fehérje bevitelt célszerű magasan tartani, egyéni célok szerint napi 2 g-2.6 g/test-
súlykilogramm bevitelét javasoljuk.
A kalória bevitelnek 15-30%-át (javarészt “jó”, azaz telítetlen) zsírok tegyék ki!
A szénhidrátbevitel a megcélzott kalóriaszintből, valamint a fehérje- és zsírbevitelből 
kiszámolható: szénhidrátbevitel grammban = (teljes kalóriabevitel - fehérjebevitel 
kalóriaértéke - zsírbevitel kalóriaértéke)/4.

Fogyassz minimum ugyanannyi zöldséget, mint húst!
Igyál, kellő mennyiségű folyadékot: 3-5 litert naponta (lehetőleg vizet)!

CEDRIC 
MCMILLAN

IFBB PRO
FIBO POweR PRO 2013 BAjNOk

New yORk PRO 2012 BAjNOk
TeAM SCITeC USA

BERECZKI
KRISZTIÁN
TeSTÉPÍTŐ
SUPeRBODy OPeN BAjNOk
wABBA VIlÁGBAjNOk
NAC jUNIOR VIlÁGBAjNOk
TeAM SCITeC

KATHI
BÉLA
TeSTÉPÍTŐ wABBA VIlÁGBAjNOk
FekVeNyOMÓ eURÓPA- 
ÉS VIlÁGBAjNOk
TeAM SCITeC

VÖRÖS
ZOLI
PDI NIGhT OF The ChAMPIONS 4. hely
wABBA VIlÁGBAjNOk
TeAM SCITeC
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Útmutató tömegnöveléshez

mell

1. Ferde pados nyomás  2 bemelegítő sorozat 
kézisúlyzóval vagy rúddal  4 x 8-10

2. Fekvenyomás vízszintes  
padon rúddal vagy kézisúlyzóval 4 x 8-10

3. Tárogatás ferde padon 4 x 10-12

4. Tolódzkodás 3 x 8-12

5. Áthúzás (Pullover) 3 x 15

hAs

1. Hasprés  5 x 20-30

2. Fordított hasprés 5 x 20-30

BERECZKI
KRISZTIÁN

TeSTÉPÍTŐ
SUPeRBODy OPeN BAjNOk

wABBA VIlÁGBAjNOk
NAC jUNIOR VIlÁGBAjNOk

TeAM SCITeC

FOUAD
ABIAD
IFBB PRO
TORONTO PRO 2. hely
FleX PRO 3. hely
TeAM SCITeC CANADA
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Útmutató tömegnöveléshez
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váll + trapézizom

1. Oldalemelés kézisúlyzóval  2 bemelegítő sorozat 
 4 x 10-12

2. Vállból nyomás kézisúlyzókkal  2 bemelegítő sorozat 
vagy mellről nyomás rúddal 4 x 8-10

3. Döntött törzsű oldalemelés 4 x 10-12

4. Vállvonogatás  
kézisúlyzóval vagy rúddal 5 x 10-12

váDli

1. Vádliemelés állva  
vagy szamárvádli 4 x 10-12

2. Vádliemelés ülve 4 x 15-20

Comb

1. Hagyományos guggolás  2 bemelegítő sorozat 
vagy előlguggolás  4 x 6-20

Megjegyzés:a combfeszítőnél azért ilyen széles az ismétléstartomány,  
mert vannak, akik az alacsony és vannak, akik a magas ismétlésszámra 
reagálnak jól. Ez egyéni dolog. Ki kell tapasztalni.

2. Kitörés vagy lábtolás 4 x 6-20

3. Lábnyújtás 4 x 15

4. Merev lábú felhúzás 4 x 10-12

5. Lábhajlítás fekve 4 x 8-10

6. Lábhajlítás állva 4 x 8-10

KATHI
BÉLA
TeSTÉPÍTŐ wABBA VIlÁGBAjNOk
FekVeNyOMÓ eURÓPA- 
ÉS VIlÁGBAjNOk
TeAM SCITeC

BLAIR
MONE

NPC SUPeR NehÉZSÚlyÚ VeRSeNyZŐ
TeAM SCITeC USA



Útmutató tömegnöveléshez

kAr

1. Bicepszhajlítás ferde  2 bemelegítő sorozat 
padon kézisúlyzókkal  4 x 6-10

2. Hajlítás franciarúddal állva  
vagy Scott-padon 4 x 6-10

3. Kalapácshajlítás vagy  
koncentrált hajlítás 4 x 6-10

4. Letolás kötéllel csigán 4 x 10-12

5. Szűk fogású fekvenyomás  
kifelé néző könyökkel 4 x 6-10

6. Fej fölé nyújtás kézisúlyzóval  
vagy homlokra engedés rúddal 4 x 6-10

Ahol a vagy szó szerepel, ott váltogatni kell a két gyakorlatot edzésről edzésre.

4 napos edzésterv

1. nap:  mell, bicepsz, has
2. nap: comb, vádli
3. nap:  váll + trapézizom, 

tricepsz, has
4. nap: hát, vádli 

A 4 napos edzéstervben 
ugyanazt lehet csinálni 
izomcsoportonként, amit 
az 5 napos edzéstervben. 
Ebben az esetben az 
edzés kb. 20 perccel hosz-
szabb lesz. Ha ez nem kí-
vánatos, akkor a sorozatok 
számát lehet valamennyivel 
csökkenteni. 

hát

1. Húzódzkodás szélesen vagy  
lehúzás gépen szélesen  4 x 10-12

2. Egyekezes evezés  
kézisúlyzóval (fűrészelés) 4 x 8-10

3. Széles fogású evezés  
rúddal vagy csigán 4 x 8-10

4. Húzódzkodás szűken vagy  
lehúzás gépen szűken 3 x 10-12

5. Hipernyújtás 3 x 15-20

CEDRIC 
MCMILLAN
IFBB PRO
FIBO POweR PRO 2013 BAjNOk
New yORk PRO 2012 BAjNOk
TeAM SCITeC USA

VÖRÖS
ZOLI
PDI NIGhT OF The ChAMPIONS 4. hely
wABBA VIlÁGBAjNOk
TeAM SCITeC
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sCiteC nUtrition árlistA

WWW.SCITECNUTRITION.COMWWW.SCITECNUTRITION.COM

fehérjék
100% CASEIN COMPLEX*  (920 g) 7390 Ft (8033 Ft/kg)

100% CASEIN COMPLEX*  (2350 g) 14890 Ft (6336 Ft/kg)

100% CASEIN COMPLEX*  (5000 g) 28390 Ft (5678 Ft/kg)

100% MILK COMPLEX*  (920 g) 7290 Ft (7924 Ft/kg)

100% MILK COMPLEX*  (2350 g) 14690 Ft (6251 Ft/kg)

100% MILK COMPLEX*  (5000 g) 27890 Ft (5578 Ft/kg)

100% MILK DELITE*  (920 g) 7590 Ft (8250 Ft/kg)

100% MILK DELITE*  (2350 g) 15790 Ft (6719 Ft/kg)

100% MILK DELITE*  (5000 g) 29790 Ft (5958 Ft/kg)

100% WHEY ISOLATE*  (700 g) 7490 Ft (10700 Ft/kg)

100% WHEY ISOLATE*  (2000 g) 17490 Ft (8745 Ft/kg)

100% WHEY ISOLATE*  (4000 g) 29890 Ft (7413 Ft/kg)

100% WHEY PROTEIN*  (30 tasak) 7090 Ft (7877 Ft/kg)

100% WHEY PROTEIN*  (60 tasak) 13990 Ft (7772 Ft/kg)

100% WHEY PROTEIN*  (920 g) 6890 Ft (7489 Ft/kg)

100% WHEY PROTEIN*  (2350 g) 14290 Ft (6081 Ft/kg)

100% WHEY PROTEIN*  (5000 g) 26790 Ft (5358 Ft/kg)

100% WHEY PROTEIN* PROFESSIONAL  (30 tasak) 7090 Ft (7878 Ft/kg)

100% WHEY PROTEIN* PROFESSIONAL  (60 tasak) 13990 Ft (7772 Ft/kg)

100% WHEY PROTEIN* PROFESSIONAL  (920 g) 7290 Ft (7924 Ft/kg)

100% WHEY PROTEIN* PROFESSIONAL  (2350 g) 14690 Ft (6251 Ft/kg)

100% WHEY PROTEIN* PROFESSIONAL  (5000 g) 27890 Ft (5578 Ft/kg)

100% WHEY PROTEIN* PROFESSIONAL LS  (920 g) 7290 Ft (7924 Ft/kg)

100% WHEY PROTEIN* PROFESSIONAL LS  (2350 g) 14690 Ft (6251 Ft/kg)

100% WHEY PROTEIN* PROFESSIONAL LS  (5000 g) 27890 Ft (5578 Ft/kg)

ANABOLIC WHEY  (900 g) 7390 Ft (8211 Ft/kg)

ANABOLIC WHEY  (2300 g) 15590 Ft (6778 Ft/kg)

ANABOLIC WHEY  (4000 g) 25690 Ft (6423 Ft/kg)

EGG PRO  (930 g) 8090 Ft (8652 Ft/kg)

FOURSTAR PROTEIN  (500 g) 3590 Ft (7180 Ft/kg)

FOURSTAR PROTEIN  (2000 g) 12890 Ft (6445 Ft/kg)

MUSCLE KICKSTART  (1060 g) 7990 Ft (7538 Ft/kg)

NEW STYLE  (450 g) 3690 Ft (8200 Ft/kg)

NIGHT PRO  (900 g) 8690 Ft (9656 Ft/kg)

PROMIX  (912 g) 5490 Ft (6020 Ft/kg)

PROMIX  (3021 g) 13390 Ft (4432 Ft/kg)

PROMIX  (7000 g) 26290 Ft (3756 Ft/kg)

PROTEIN COFFEE  (1000 g) 5690 Ft (5690 Ft/kg)

PROTEIN DELITE  (500 g) 5290 Ft (10580 Ft/kg)

PROTEIN DELITE  (1000 g) 8790 Ft (8790 Ft/kg)

PROTEIN DELITE  (4000 g) 26690 Ft (6673 Ft/kg)

PROVARIA  (925 g) 7290 Ft (7881 Ft/kg)

RESTYLE SHAKE  (450 g) 3690 Ft (8200 Ft/kg)

SOY PRO  (910 g) 4190 Ft (4604 Ft/kg)

SOY PRO  (6500 g) 19490 Ft (2998 Ft/kg)

SUPER-7  (1300 g) 10190 Ft (7838 Ft/kg)

ÜBER MILK  (800 g) 9390 Ft (11738 Ft/kg)

WARRIOR JUICE  (900 g) 7090 Ft (7878 Ft/kg)

WARRIOR JUICE  (2100 g) 13190 Ft (27699 Ft/kg)

ZERO SUGAR/ZERO FAT ISOGREAT  (900 g) 9790 Ft (10878 Ft/kg)

ZERO SUGAR/ZERO FAT ISOGREAT  (2300 g) 22490 Ft (9778 Ft/kg)

izomtömeg-növelŐ turmixok 
JUMBO  (2860 g) 10490 Ft (3668 Ft/kg)

JUMBO  (4400 g) 14390 Ft (3270 Ft/kg)

JUMBO  (8800 g) 25990 Ft (2953 Ft/kg)

JUMBO PROFESSIONAL  (1620 g) 7790 Ft (4809 Ft/kg)

JUMBO PROFESSIONAL  (3240 g) 13990 Ft (4318 Ft/kg)

JUMBO PROFESSIONAL  (6480 g) 24490 Ft (3779 Ft/kg)

MASS  (2250 g) 5290 Ft (2351 Ft/kg)

MASS  (4500 g) 9190 Ft (2042 Ft/kg)

MASS 20  (1750 g) 5890 Ft (3366 Ft/kg)

MASS 20  (4000 g) 11990 Ft (2998 Ft/kg)

MYOMAX  (1320 g) 7990 Ft (6053 Ft/kg)

MYOMAX  (4540 g) 24290 Ft (5350 Ft/kg)

MYOMAX GAIN  (1635 g) 11590 Ft (7089 Ft/kg)

MYOMAX HARDCORE  (1400 g) 8990 Ft (6421 Ft/kg)

MYOMAX HARDCORE  (3080 g) 17690 Ft (5744 Ft/kg)

MYOMAX PROFESSIONAL  (1320 g) 8190 Ft (6205 Ft/kg)

MYOMAX PROFESSIONAL  (4540 g) 25190 Ft (5548 Ft/kg)

OAT ‘N’ WHEY  (1 tasak) 460 Ft (5000 Ft/kg)

OAT ‘N’ WHEY  (12 tasak) 5290 Ft (4792 Ft/kg)

OAT ‘N’ WHEY  (1380 g) 6190 Ft (4486 Ft/kg)

TANK  (1440 g) 5990 Ft (4160 Ft/kg)

TANK  (3000 g) 10990 Ft (3663 Ft/kg)

VOLUMASS 35  (1200 g) 6690 Ft (5575 Ft/kg)

VOLUMASS 35  (2950 g) 15390 Ft (5271 Ft/kg)

VOLUMASS 35  (6000 g) 27600 Ft (4600 Ft/kg)

VOLUMASS 35 PROFESSIONAL  (1200 g) 7090 Ft (5908 Ft/kg)

VOLUMASS 35 PROFESSIONAL  (2950 g) 15990 Ft (5420 Ft/kg)

VOLUMASS 35 PROFESSIONAL  (6000 g) 28800 Ft (4800 Ft/kg)

bCAA-k
BCAA 1000  (100 kapszula) 3590 Ft (36 Ft/kapsz.)

BCAA 1000  (300 kapszula) 9990 Ft (33 Ft/kapsz.)

BCAA 6400  (125 tabletta) 3990 Ft (32 Ft/tab.)

BCAA 6400  (375 tabletta) 10090 Ft (27 Ft/tab.)

BCAA COMPLEX  (300 g) 4990 Ft (16633 Ft/kg)

BCAA XPRESS  (500 g) 7890 Ft (15780 Ft/kg)

BCAA XPRESS FLAVORED  (700 g) 8990 Ft (12843 Ft/kg)

BCAA-X  (120 kapszula) 2890 Ft (24 Ft/kapsz.)

BCAA-X  (330 kapszula) 6690 Ft (20 Ft/kapsz.)

G-BCAA  (250 kapszula) 9990 Ft (40 Ft/kapsz.)

MEGA BCAA 1400  (90 kapszula) 4390 Ft (49 Ft/kapsz.)

MEGA BCAA 1400  (180 kapszula) 8390 Ft (47 Ft/kapsz.)

Aminosavak
AMINO 30 LIQUID  (1000 ml) 4590 Ft (4590 Ft/l)

AMINO 50 LIQUID  (1000 ml) 6590 Ft (6590 Ft/l)

AMINO 5600  (200 tabletta) 3290 Ft (16 Ft/tab.)

AMINO 5600  (500 tabletta) 6490 Ft (13 Ft/tab.)

AMINO 5600  (1000 tabletta) 10990 Ft (11 Ft/tab.)

AMINO MAGIC  (500 g) 7190 Ft (14380 Ft/kg)

ARGININE LIQUID  (1000 ml) 6590 Ft (6590 Ft/l)

EGG AMINO  (250 kapszula) 4190 Ft (17 Ft/kapsz.)

GHR-X  (90 kapszula) 3890 Ft (43 Ft/kapsz.)

ISOLATE AMINO  (250 kapszula) 3790 Ft (15 Ft/kapsz.)

ISOLATE AMINO  (500 kapszula) 6890 Ft (14 Ft/kapsz.)

LEUCINE  (100 kapszula) 3490 Ft (35 Ft/kapsz.)

LYSINE  (90 kapszula) 3890 Ft (43 Ft/kapsz.)

MEGA ARGININE  (90 kapszula) 6290 Ft (70 Ft/kapsz.)

MEGA ARGININE  (140 kapszula) 8790 Ft (63 Ft/kapsz.)

NO-FX  (20 tasak) 5990 Ft (23038 Ft/kg)

ORNITHINE  (100 kapszula) 4090 Ft (41 Ft/kapsz.)

PEPTIDE AMINOS  (200 kapszula) 4990 Ft (25 Ft/kapsz.)

SUPERNATURAL  (180 g) 4190 Ft (23278 Ft/kg)

SUPERNATURAL  (300 g) 4790 Ft (15967 Ft/kg)

TAURINE  (90 kapszula) 2500 Ft (28 Ft/kapsz.)

TRYPTOPHAN  (60 kapszula) 4190 Ft (70 Ft/kapsz.)

TYROSINE  (100 kapszula) 4590 Ft (46 Ft/kapsz.)

ULTRA AMINO  (200 kapszula) 3190 Ft (16 Ft/kapsz.)

ULTRA AMINO  (500 kapszula) 6290 Ft (13 Ft/kapsz.)

ULTRA AMINO  (1000 kapszula) 10690 Ft (11 Ft/kapsz.)

edzés elŐtti formulák
BIG BANG 2.0  (825 g) 10490 Ft (12715 Ft/kg)

CAFFEINE  (100 kapszula) 1990 Ft (20 Ft/kapsz.)

HOT BLOOD 2.0  (25 tasak) 6290 Ft (12580 Ft/kg)

HOT BLOOD 2.0  (300 g) 4490 Ft (14967 Ft/kg)

HOT BLOOD 2.0  (820 g) 9990 Ft (12183 Ft/kg)

HOT BLOOD CAPS 2.0  (90 kapszula) 4690 Ft (52 Ft/kapsz.)

ISOTEC  (1000 g) 4090 Ft (4090 Ft/kg)

LIQUID GUARANA  (1000 ml) 4190 Ft (4190 Ft/l)

LIQUID SHOCK  (1000 ml) 4790 Ft (4790 Ft/l)

MENTAL FOCUS  (90 kapszula) 3590 Ft (40 Ft/kapsz.)

POW3RD! 2.0  (25 tasak) 3790 Ft (21657 Ft/kg)

POW3RD! 2.0  (350 g) 5990 Ft (17114 Ft/kg)

TURBO LIQUID  (1000 ml) 4790 Ft (4790 Ft/l)

VITARGO!  (900 g) 6490 Ft (7211 Ft/kg)

WAR MACHINE  (350 g) 5990 Ft (17114 Ft/kg)

kreatinok
100% CREATINE  (100 g) 1690 Ft (16900 Ft/kg)

100% CREATINE  (300 g) 2990 Ft (9967 Ft/kg)

100% CREATINE  (500 g) 3990 Ft (7980 Ft/kg)

100% CREATINE  (1000 g) 7190 Ft (7190 Ft/kg)

ALKALY-X  (660 g) 8290 Ft (12560 Ft/kg)

ATTACK! 2.0  (25 tasak) 4190 Ft (16760 Ft/kg)

ATTACK! 2.0  (320 g) 4490 Ft (14031 Ft/kg)

ATTACK! 2.0  (720 g) 9690 Ft (13458 Ft/kg)

CREA COMBAT  (150 kapszula) 5490 Ft (36 Ft/kapsz.)

CREA-BOMB  (25 tasak) 4490 Ft (16327 Ft/kg)

CREA-BOMB  (660 g) 8490 Ft (12864 Ft/kg)

CREABOSE  (300 g) 3790 Ft (12633 Ft/kg)

CREATINE CAPS  (120 kapszula) 3290 Ft (27 Ft/kapsz.)

CREATINE CAPS  (250 kapszula) 5990 Ft (24 Ft/kapsz.)

CREATINE MONOHYDRATE  (500 g) 5990 Ft (13290 Ft/kg)

CREATINE MONOHYDRATE  (600 g) 5990 Ft (9987 Ft/kg)

CREATINE MONOHYDRATE  (1000 g) 13290 Ft (13290 Ft/kg)

CREATINE PYRUVATE  (100 kapszula) 5690 Ft (57 Ft/kapsz.)

FORCE-FX  (30 tasak) 6290 Ft (16128 Ft/kg)

FORCE-FX PLUS  (30 tasak) 7390 Ft (18949 Ft/kg)

KING CREATINE  (120 kapszula) 5390 Ft (45 Ft/kapsz.)

MEGA CREATINE  (150 kapszula) 5690 Ft (38 Ft/kapsz.)

MEGA KRE-ALKALYN  (80 kapszula) 5690 Ft (71 Ft/kapsz.)

MICRONTEC CREATINE  (350 g) 5590 Ft (15971 Ft/kg)

TRANS-FX  (16 tasak) 5790 Ft (12063 Ft/kg)

TRANS-X  (908 g) 6090 Ft (6707 Ft/kg)

TRANS-X  (1816 g) 10490 Ft (5776 Ft/kg)

TRANS-X  (3500 g) 16390 Ft (4683 Ft/kg)

VITARGO CRX 2.0  (800 g) 7990 Ft (9988 Ft/kg)

VITARGO CRX 2.0  (1600 g) 13290 Ft (8306 Ft/kg)

vitaminok és ásványi anyagok
EURO VITA-MINS  (120 tabletta) 2690 Ft (22 Ft/tab.)

JUMBO PAK  (44 tasak) 10790 Ft (245 Ft/tasak)

LIQUID MAGNESIUM  (1000 ml) 3390 Ft (3390 Ft/l)

LIQUID MEGA-VIT  (1000 ml) 3990 Ft (3990 Ft/l)

MEGA DAILY ONE PLUS  (60 kapszula) 2190 Ft (37 Ft/kapsz.)

MEGA DAILY ONE PLUS  (120 kapszula) 3940 Ft (33 Ft/kapsz.)

MONSTER PAK  (60 tasak) 11490 Ft (383 Ft/tasak)

MULTI PRO PLUS  (30 tasak) 5890 Ft (196 Ft/tasak)

VITA-C 1100  (100 kapszula) 2590 Ft (26 Ft/kapsz.)

VITAMIN D3  (250 kapszula) 2290 Ft (9 Ft/kapsz.)

WINTER-X  (75 kapszula) 2290 Ft (31 Ft/kapsz.)glutaminok
G-BOMB 2.0  (25 tasak) 6890 Ft (19686 Ft/kg)

G-BOMB 2.0  (308 g) 6090 Ft (19773 Ft/kg)

G-BOMB 2.0  (500 g) 8990 Ft (17980 Ft/kg)

GLUTA-FX  (20 tasak) 3990 Ft (15346 Ft/kg)

L-GLUTAMINE  (300 g) 4190 Ft (13967 Ft/kg)

L-GLUTAMINE  (600 g) 7690 Ft (12817 Ft/kg)

MEGA GLUTAMINE  (90 kapszula) 4090 Ft (45 Ft/kapsz.)

Kiadja: All Nutrition Kft.
Felelős kiadó: Garai László

Szerkesztő: Vígh-Mikle Szabolcs

Magazinunk jelen kiadása az All Nutrition Kft.  
tulajdonát képezi, minden jog fenntartva. 

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Terjesztési és hirdetési információk a szerkesztőség címén:
All Nutrition Kft.

1134 Budapest, Váci út 49.
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