
TITANIUM ISOLATE SUPREME 
  הידרולייזד איזולאטטיטניום חלבון 

!האיכותית ביותר הידרולייזדאבקת חלבון מי הגבינה  <  

  לקטאלבומין-א, בלקטופיןעשירה  הידרולייזד איזולאטאבקת חלבון טיטניום 
,  צמיחה, וחומצת אמינו            אשר מסייעת בשמירה על מאזן חנקן גבוה ביותר

. התאוששות מהירה וספיגת חלבון מוגברת  
.עבור אתלט או ספורטאי אשר מעוניין לשלוט בכמות הקלוריות שהוא צורך  

 אריזה טעמים

/גלידת וניל/ חלבשוקולד   
 יוגורט תות

/ג  2270  
מנות הגשה 75  

שומן  0  
סוכר  0  
פחמימה  0  
לקטוז 0  
גלוטן  0  
 

שומן                  ג 0   

                 BCAA                 7 ג  

חלבון                  ג 27   

כף מדידה 1 \ג  30  

קלוריות                  ק 110   

BCAA 

סוכרתיים  , ללקטוזהרגישים עבור : מומלץ

את גופם ולרדת  ומתאמנים המחפשים לחטב 

  .במשקל
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 0 
 0 
 0 
 0 
 0 



100% CASEIN FUSION 
קונסנטרטוחלבון חלב  מיצרלי קזאיןחלבון   

 מכיל תשלובת חלבונים איכותיים ביותר מכל מנת הגשה <

כף מדידה 1 \ג  35  

הבחירה המושלמת  . ן עם אפקט מתמשך לאורך זמן'פיוז מיצרלי קזאיןאבקת חלבון 
  מיצרלי קזאין 100%הפורמולה הייחודית המציעה , 24/7להזנת רקמות השריר 

.שעות 6-7מתפרקת במערכת העיכול תוך . קונסנטנטוחלבון חלב   
. ושיפור התאוששות באימון, עיכוב תחושת העייפות שנוצרת במהלך אימון  

לאחר אימון ובנוסף ניתן לקחת גם : מומלץ  
.במהלך שעות היום  

  מיצרלי קזאיןאבקת חלבון 
קונסנטרנטחלבון חלב   

(וואלין, איזולאוצין, לאוצין)  BCAA 
 גלוטמין

 

 0 
 0 
 0 
 0 

 אריזה טעמים

/ חלבשוקולד   
 פודינג וניל

/ג  2000  
הגשהמנות  54  

גלוטמין                  ג 5   

                 BCAA                 5,5 ג  

חלבון                  ג 25   

קלוריות                  ק 156   
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100% PURE TITANIUM WHEY 
 חלבון טיטניום וואי

 אריזה טעמים

קוקוסבננה / אפרסקמנגו   
/  פצפוציםשוקולד / עוגיותקרם 

/פירות טרופיים/ סוכריותוניל   
ינו'קרם קפוצ  

/ג  2270  
מנות הגשה 75  

שומן                   ג 1,6   

פחמימה                  ג 3,3   

חלבון                  ג 23   

כף מדידה 1 \ג  30  

קלוריות                  ק 110   

אייזולט+  קונסנטרטתשלובת חלבונים וואי  <  

אבקת חלבון טיטניום וואי מהונדסת להיות אבקת החלבון בעלת התערובת הטובה  

באיכות הגבוהה ביותר   אינסטנייזדחלבון מי גבינה מרוכז . ביותר בספיגה מהירה

,  (מיקרו פילטר)מי גבינה מבודד  איזולטחלבון . בטמפרטורה נמוכהאולטרה פילטר 
.קל לעיכול ונמצא תחת תקני הבטיחות המחמירים בעולם  

לקטוגלובלין-בטא  
לקטואלבומין-אלפא  

גלוטמין-ל  
 אינו מכיל חלבון סויה

 

 0 
 0 
 0 

 0 

תשלובת חלבון עדיפה ומתאימה מיד : מומלץ  
. לאחר אימון וגם במהלך כל שעות היממה  
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MASS EFFECT REVOLUTION 
 גיינר מאס אפקט רבולושן

 אריזה טעמים

/ חלבשוקולד   
קרם תות/ טבעיוניל   

/ג  5980  
הגשהמנות  40  

שומן                  ג 2,5   

תשלובת פחמימות                ג 107   

קריאטין מונוהידראט                ג 2,5   

חלבון                  ג 25   

 המפתח לבניית שריר איכותי בזמן הקצר ביותר <

עם איכות החלבונים   הגיינר. בניית מסת בשריר עם הרכיבים הטהורים ביותר
, מכיל סיבים תזונתיים התורמים לתחושת שובע. והפחמימות ברמה הגבוהה ביותר  

מזרעי  . מאזן את רמת הסוכר והשומן בדם ומגן על מערכת העיכול מפני מחלות
.הינו נקי מסוכרים רבולושןמאס אפקט  גיינראורז מלא שכתוצאה מכך   
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  הידרולייזדחלבון מי גבינה 
איזולאטחלבון מי גבינה   

SPI-90 חלבון מי גבינה 
מיצרלי קזאיןחלבון   

איזולאטחלבון חלב   
גרם קריאטין 2.5  
גרם שומן 2.5  

 

 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 

קלוריות                  ק 553   

כפות מדידה 4 \ג  150  

להוסיף פירות או סוכר ענבים בכדי: מומלץ  
.להעשיר את הטעם  



BCAA BOOSTED PRE WORKOUT 
 BCAA וורקאוטפרי  בוסטד 

 אריזה טעמים

 
פירות' פונץ  

/ג  417  
מנות הגשה 40  

קפאין                  ג"מ 175   

אלאנין-בטא                ג"מ 800   

גלוטמין                ג 1   

                 BCAA                 5 ג  

כף מדידה 1 \ג  10.5  

קלוריות                  ק 0   

מיוחד עבור אימונים  . אנרגיה וחיטוב, שריפת שומן <

 בעצימות גבוהה

הוא הפתרון אשר   בוסטד.           מוצר מנצח לאנרגיה בזמן אימון וחיטוב מושלם

. ממריץ אנרגטית וממיס שומן ברמה המתקדמת בעולם, מגן על השריר  
. זמין לספורטאי החובב וגם לספורטאי המקצוען  

אתה יכול להיות רעב פיזית   BCAA BOOSTED PRE WORKOUT -בזכות השימוש ב  

BCAA 

פחמימות וקלוריות 0  
וגלוטמין    BCAA מכיל 

אלנין-מכיל בטא  
 
 

 0 
 0 
 0 

.ומנטלית מבלי לאבד מסת שריר  
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להוסיף פירות או סוכר ענבים בכדי: מומלץ  
.להעשיר את הטעם  



BCAA PRO RELOADED 
12:1:1 רילודדפרו   BCAA 

 אריזה טעמים

/ יערפירות -רימון  
קיווי-תות  

/ג  458  
מנות הגשה 40  

היחסים הגבוהים בעולם                  12:1:1 

גלוטמין                  ג 2,5   

                 BCAA                 7,5 ג  

כף מדידה 1 \ג  11.5  

קלוריות                  ק 32   

12:1:1מסיסות במים ביחסים , חומצות אמינו מסועפות <  

מה שמקנה לו יעילות גבוהה  לאוציןמכיל חומצת אמינו  12:1:1 רילודדפרו   BCAA 
יעיל במניעת פירוק שריר תומך  . החלבון בשריר לאחר אימון בסינטזתיותר 

.ללא סוכר וללא צבעי מאכל. התאוששות ובניית שריר חדש  

לאוציןגרם  6.3  
איזולאוצין-גרם ל 0.525  
ולאין-לגרם  0.525  

גלוטמין-לגרם  2.5  
0 
 

 0 
 0 
 0 
 . 

 

ניתן לקחת בזמן אימון ובנוסף ניתן: מומלץ  
 לקחת גם לאחר אימון.
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PERFORMANCE CREATINE 
מיקרונייזדפרפורמנס קריאטין   

 אריזה

/ג  300-600  
מנות   60-120

 הגשה
קריאטין מונוהידראט                 ג 5   

כף מדידה 1 \ג  5  

קלוריות                  ק0   

 הרכיב העוצמתי ביותר לבניית שריר וכוח מתפרץ <

הינו  מיקרונייזדפרפורמנס קריאטין . בניית שריר נעשית לא על ידי חלבון בלבד

הדלק המניע את תאי  )         תוסף תזונה סופר אפקטיבי אשר הוכח כמשחזר

של סאן בטכנולוגיית                 עם  מיקרונייזדקריאטין פרפורמנס (. השריר  
.יותר שטח פנים מאשר המוצר המתחרה 20פי   

 

ATP 
CreaSolv 

מונוהידראטגרם קריאטין  5  
לספיגה מהירה  מיקרונייזד  

 מתערבב בקלות וללא בזבוז
 מגביר כוח וגודל השריר

0 
 

 . 
 . 
 . 
 . 

גרם לפני אימון בשילוב עם  5לקחת : מומלץ  
.מיץ תפוזים  
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PERFORMANCE GLUTAMINE 
 פרפורמנס גלוטמין

 אריזה

/ג  300-600  
מנות   60-120

 הגשה
גלוטמין                 ג 5   

כף מדידה 1 \ג  5  

Glutapure 

קלוריות                  ק 20   

/  אבקת חלבון/ כף מדידה אחת עם מים: מומלץ

.כל משקה אחר/ תחליף ארוחה  
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 הרכיב העוצמתי ביותר לבניית שריר וכוח מתפרץ <

אחר פיתוח והגבלת השריר איך גלוטמין ספציפית של חברת סאן מתעלה  במירוץ  
?על כל השאר ביתרונותיו הבריאותיים  

מקדם את  , מקדם התאוששות, תומך בכוח בניית שריר, גרם גלוטמין טהור 5

. בריאות המערכת החיסונית ובריאות המעיים  



TRIBUVAR 500 
טרטסטריס טריביולוס 500 טריביובאר  

 אריזה

קפסולות   90

 באריזה

טריביולוס טרסטריס                 ג"מ 500   
9 

הוכח כמקדם הפעילות הטבעית של   טרטסטריס הטריביולוסהמיצוי הטבעי של צמח 
ספיגת חומצות , תומך באיזון אינסולין 500 טריביובאר, כמו כן. טסטוסטרון בגוף  

.וגלוקוז בתאי השריר ואף מזרז את השיקום והתאוששות לאחר אימוןאמינו   
.גבוהה יותר כך נצבור פחות שומן הטסטסטרוןככל שרמת   

עוצמתי המקדם את   טרטסטריס טריביולוסמיצוי  <

 הפעילות הטבעית של הטסטוסטרון

 שיפור ביצועי אימונים
 ערנות והתאוששות
 העלאת מסת שריר

0 
 

 0 
 0 
 0 

כדורים המחולקים עם ארוחת הבוקר 2: מומלץ  
.וארוחת הערב  

קפסולה 1 \ג  5  



PURE CLA 1500 
טהור 1500איי .אל.סי  

 אריזה

קפסולות   120

 באריזה

איי טהור.אל.סי                     ג"מ 1500   
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טבליה 1  

רצוי לצרוך שעה אחת , כמוסות ביום 1-2: מומלץ

.לפני הארוחה  

 שורף שומן עוצמתי <

נחשב לחומר האפקטיבי ביותר לשריפת  נוטריישןל של סאן 'סופט ג                    
. שומנים ובניית מסת שריר  

CLA 1500 

.מפחיתה את רמת השומנים בגוף  
.מגבירה את קצב העיכול  

.מסייעת בבניית מסת שריר  
תומך בתפקוד בריא של המערכת  

.החיסונית  
0 
 

 0 
 0 
 0 
 0 



L-CARNITINE LIQUID 
קרניטין נוזלי-ל  

 אריזה

\ליטר  0.5  
מנות הגשה 32  

6ויטמין                  ג"מ 2   

חומצה פנטטונית                  ג"מ 10   

קרניטין-ל                  ג 1   

B טעמים 

/פירות' פונץ  
 11 תפוז

השימוש  . המאפשר ניצול תאי שומן למקור אנרגיה, יעיל בתור שורף שומן קרניטין-ל

ובכך תוכלו לשפר את כושר האירובי  , תורם לצריכת חמצן ודוחה עייפות קרניטין-בל

.מאיץ תהליך התאוששות לאחר אימון והפחתת חומצת חלב בשריר. שלכם  

 תהפכו שומן לאנרגיה

(גרם 15)יש לערבב כפית אחת : מומלץ  
.ל מים קרים ולצרוך מיד"מ 80עם   

> 

 כפית אחת

קלוריות                  ק 15   

המיוצר בשוויץ קרניפיורמכיל   
טבעוניים/אידאלי לצמחוניים  

זמינות ביולוגית הגבוהה ביותר  

 בצורה הנוזלית
0 
 

 0 
 0 
 0 



 אריזה טעמים

/טבעישוקולד   
 וניל טבעי

RAWFUSION COMPLETE 
ן קומפליט'תחליף ארוחה צמחי רו פיוז  

ממזונות מלאים ללא גלוטן תחליף ארוחה מזין  <

 ואורגניים המכיל כל מה שהגוף שלך צריך

מזונות על   12-מועשר ב, גרם חלבון רו למנת הגשה 21מכיל 

מתודלק בויטמינים ממקורות אורגנים ומזונות  , אורגניים

  3-תכולת אומגה. מועשר בפרוביוטיקה וסיבים, מלאים
.סויה ורכיבים מן החי, נקי מכל חלב. גבוהה  

/גרם  1000  
מנות הגשה 20  

סיבים תזונתיים                  ג 6   

חלבון                  ג 21   

קלוריות                  ק 192   

כפות מדידה 2 \ג  50  

מינרלים וירוקים, ויטמין-תשלובת מזונות מלאים אורגניים של מולטי  

12 
כולסטרול                  ג 0   

יש לקחת כף מדידה אחת של אבקת: מומלץ  
.ל מים קרים"מ 750ולערבב עם  קומפליט  



 אריזה טעמים

/  וניל טבעי/ טבעישוקולד 

בננה  / בוטניםשוקולד חמאת 

תותשוקולד  /אגוזים  

RAWFUSION 
ן'אבקת חלבון צמחית רו פיוז  

ללא גלוטןאבקת חלבון צמחית  <  

מיוצר  ( גולמי)רו  100%, אבקת חלבון ללא רכיבים מן החי

טעם  . בתהליכי מיצוי קרים השומרים על הערכים התזונתיים

גרם תשלובת חלבון למנת הגשה   21, ומרקם מדהימים
.איזולאט אורז וחלבון ארטישוק, איזולאט אפונה: הכולל  

/גרם  900  
מנות הגשה 30  

ללא גלוטן                   

כולסטרול                  ג 0   

חלבון                                  ג 21   

קלוריות                  ק 116   

כף מדידה 1 \ג  30  
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של( חצי כף מדידה)גרם  15יש לערבב : מומלץ  
.ל מים קרים"מ 600ן עם 'פיוז רואבקת חלבון   



 אריזה טעמים

/חמוציותשקדים   
 שוקולד קוקוס

RAWFUSION BAR 
ן'חטיף חלבון צמחי רו פיוז  

ללא גלוטןרו  100%חטיף חלבון צמחי  <  

גרם סיבים   8. גרם חלבון רו צמחי בחטיף 15-16מכיל 

...זרעי דלעת ועוד, ברוקולי, יה'מועשר בזרעי צ, תזונתיים  
 החטיף הבריא ביותר לאתלטים בדרכים

/גרם  70  
 לחטיף

חלבון                  ג 16   

קלוריות                  ג 290   

חטיף 1 \ג  70  

ללא גלוטן                   

סיבים תזונתיים                  ג 8   

14 

(גרם 15)יש לערבב כפית אחת : מומלץ  
.ל מים קרים ולצרוך מיד"מ 80עם   



 אריזה

SUPREME CURCUMIN C3 
3סופרים כורכומין   

הכרתםהמשקם הטבעי בעוצמה שלא  <  
 לשיפור וחיזוק מערכות הגוף השונות

קפסולות 60  
 באריזה

פיפרין                  ג"מ 5   

3כורכומין                   ג"מ 500   C 

C 

CURCUMIN C 3 Sabinsa 

15 

קפסולה 1  

  אנטיאוקסידנטיםמעלה פעילות , תומך בכלל מערכות הגוף

הקומפלקס  . משפר קוגניציה מוחית ופעילות גופנית, בגוף

הייחודי                           שפותח על ידי              הינו 

הקומפלקס היציב ביותר עם הזמינות הביולוגית הגבוהה  

המעלה את רמות הספיגה של   פיפריןבתוספת , ביותר כיום
. ומפחית את הסיכון למחלות לב. תוסף מהפכני זה  

 

 להתאמן ללא כאבים
אוקסדנטים-הגברת פעילות אנטי  

  וקוגניצהפעילות 
תמיכה טבעית בבריאות 0

 מערכות הגוף
 
 

 0 
 0 
 0 
 0 

קפסולות ליום במקביל עם   1-2יש לצרוך : מומלץ

.הארוחה  



 שייקרים אנטיבקטריאליים
 תוצרת גרמניה

16 



SAN ACCESORIES 
 אביזרי מותג סאן

17 

 תיק אימון מותג סאן

 תיק שרוכים מותג סאן

מותג סאן שירטטי   
 תיק צד מותג סאן



DELUXE 
 חטיף חלבון דלוקס

 אריזה טעמים

/קינמוןרול / שקדיםבננה   
/תות-עוגת גבינה/ קוטהפנה   

/לימוןעוגת גבינה   
/בראוניזשוקולד   

/קוקוס-תפוזעוגת   
 עוגת שוקולד

/ג  60  
 לחטיף

חטיף 1 \ג  60  

דל פחמימה                         ללא גלוטן 

סיבים תזונתיים                  ג 7,7   

חלבון                  ג 19,2   

קלוריות                  ק 216   

18 

חלבון ובנוסף תכולת סיבים תזונתיים גבוהה  30%חטיף חלבון המכיל   
.נסו את הערכים האיכותיים והתמכרו לטעם. ומעט סוכר!( גרם לחטיף 7,7)  

 < חטיף החלבון בעל הטעם הממכר



VOLTAGE ENERGY CAKE 
'חטיף אנרגיה וולטייג  

 אריזה טעמים

/לוזאגוזי / קפה  
/פירות אקזוטיים/ יערפירות   

 קוקוס
/ג  65  

 לחטיף

חטיף 1 \ג  65  

ויטמין                  ג"מ 3   

ויטמין                  ג"מ 19   

פחמימה                  ג 40   

C 

E 

קלוריות                  ק 256   
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.  אתה יכול להתאמץ ולהשקיע ללא דאגות ולהתקדם בהדרגה אל עבר היעד

תעזור לך להתגבר על המכשולים ' וולטייגהאנרגיה הטמונה בחטיף האנרגיה 
.המפרידים בינך לבין היעד  

 < חטיף לאנרגיה מתמשכת



EXCELENT PROTEIN BAR 
אקסלנטתחליף ארוחה   

 אריזה טעמים

/ג  85  
 לחטיף

ויטמין                  ג"מ 25,6   

פחמימה                   

חלבון                   

C 

BCAA 

חטיף 1 \ג  85  

אננס / שחורפטל / ברזילאיקפה 

פיסטוק  / קורובהפסיפלורה / קוקוס

/  פטללימון / ונילאננס / שקדים

שוקולד  / לוזאגוזי -שוקולד/ מרציפן

שוקולד קוקוס/ פאפאיה ליים/ נוגט  
ק 35,7  

ג 20  

קלוריות                  ק 372   
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-חלבון ו 24%מכיל . בציפוי שוקולד או יוגורט, תחליף ארוחה עם פירות או אגוזים
.גלוטמין-אמינו לוחומצת      פחמימה ובנוסף חומצות אמינו מסועפות       43%  

 < תחליף הארוחה המוביל בעולם


