CZ
Essential Protein umožňuje nastartovat a udržet zdravý životní styl. Při sportu, při tvorbě
svalové hmoty, při hubnutí nebo pro snížení
stresu je Essential Protein ideální společník.

Oblasti použití

Procentuální
zastoupení bílkovin

Bílkoviny v jídle &
proteinový prášek

100
Dlouhé trávení
v žaludku

Essential Protein je efektivní řešení každodenního zásobení
osmi esenciálními aminokyselinami, které jsou pro tělo ne-

Rychlé vstřebání skrze sliznici díky tzv. Human Amino
Pattem syntéze

70

zbytně důležité. Aby tvorba bílkovin v organismu probíhala
optimálně, je zapotřebí všech typů stavebních kamenů (aminokyselin). A právě těchto osm esenciálních aminokyselin je

Essential
Protein

potřebě nebo nedostatku bílkovin. Díky optimálnímu profi-

25

lu aminokyselin (Human Amino Pattern), který je uzpůsoben
přesně pro lidský organismus, nabízí maximální využitelnost
a minimální zátěž pro trávení.

•

0

Nízká využitelnost
bílkovin. Škodliviny
a kalorie

Essential
Protein

Vejce

Maso/Ryby

Luštěniny

Přirozeně veganské & 100% čisté

Rychlé vstřebání přímo přes sliznici.

Díky speciálně zhotoveným tabletám a volným aminoky-

a je tak zcela prostý živočišných produktů. Tabletu tvoří

•

selinám v krystalické podobě je Essential Protein přijímán

pouze 100% krystalické aminokyseliny.

•

100% čisté krystalické aminokyseliny.

přímo přes sliznici, a je tak velmi snadno a rychle využitelný.

•

99% využitelnost pro tvorbu bílkovin.

Dosahuje vstřebatelnosti 99 % .

•

Praktická forma užívání kdykoli a kdekoli.

Essential Protein je zhotoven z fermentovaných luštenin,

•

Vysoce kontrolovaná kvalita výroby.

•

Bez cukru a přídatných látek.

•

Žádné nevyužité kalorie.

Bielkoviny v tele &
proteínový prášok

Rýchle vstrebávanie skrz
sliznicu vďaka tzv. Human
Amino Pattern syntéze

70

sú pre telo nepostrádateľné. Aby tvorba bielkovín v organistavebných kameňov (aminokyselín). A práve týchto osem

melatonin nebo dopamin. Ty ovlivňují naši náladu a celkovou

potřebu bílkovin.

To znamená, že neobsahují všechny potřebné aminokyseliny.

regeneraci.

Essential Protein je efektivní řešení, které jednoduše doplňuje rostlinné zdroje bílkovin.

vody. Ve dnech beze sportu 6 tablet denně: 3 ráno a 3 večer

DÁVKOVÁNÍ: Ráno a večer 5 tablet zapít dostatečným

zapít dostatečným množstvím vody.

množstvím vody.

DÁVKOVÁNÍ: Ráno a večer 3 tablety zapít dostatečným
množstvím vody.

Hubnutí

Vzhled

Ketogenní strava

Essential Protein má velmi nízký obsah kalorií (1 tableta =

Bílkoviny jsou součástí mnoha buněk a tkání v těle, které se

Essential Protein dodává 99 % hodnotných proteinů a O%

0,4 kcal), neobsahuje sacharidy, nezvyšuje hladinu krevního

neustále obnovují, proto se optimální přijem všech amino-

cukru, a tím je ideálním doplňkem pro získání energie

kyselin odráží i na regeneraci celého těla, a tím i vnějšího

a dosažení optimální hmotnosti.

vzhledu.

DÁVKOVANIE: Ráno a večer 5 tablet zapít dostatečným

DÁVKOVANIE: Ráno a večer vždy 5 tablet zapít dostatečným

množstvím vody.

množstvím vody.

sacharidů, je tedy vhodnou součástí ketogenní diety.

DÁVKOVÁNÍ: Ráno a večer 3 tablety zapít dostatečným
množstvím vody.

Šport

Vegánská či vegetariánská strava

Essential Protein sa vstrebáva rýchlo a nezaťažuje trávenie.

Pri vegánskej alebo vegetariánskej strave by sa malo dbať

Dostatok všetkých aminokyselín je dôležitý pre mozog

Preto sa hodí pred a po cvičení. Essential Protein bol konci-

nielen na dostatočný prístun bielkovín, ale taktiež na

a taktiež hrá dôležitú úlohu pri produkcii hormónov ako je

povaný tak, aby efektívnym spôsobom vyrovnával zvýšenú

pestrosť vzhľadom na to, že rastlinné bielkoviny nie sú (až na

serotonín, melatonín alebo dopamín. Tie ovplyvňujú našu

potrebu bielkovín len niekoľkými gramami denne.

výnimky) plnohodnotné. To znamená, že neobsahujú všetky

náladu a celkovú regeneráciu.

DÁVKOVANIE: Počas intenzívnych športových dní 5 tabliet

Obtiažne vstrebávanie
v črevách

50

pred a 5 tabliet po športe zapiť dostatočným množstvom

esenciálnych aminokyselín je nutné prijímať stravou, pretože telo si ich samé nevie vytvoriť.

kož rostlinné bílkoviny nejsou (až na výjimky) plnohodnotné.

Essential
Protein

100

Essential Protein je efektívne riešenie každodenného

zme prebiehala optimálne, sú k tomu potreba všetky typy

hraje důležitou roli při produkci hormonů jako serotonin,

pován tak, aby efektivním způsobem vyrovnával zvýšenou

Oblasť použitia

Percentuálne
zastúpenie bielkovín

Dlhé trávenie
v žalúdku

zásobovania ôsmymi esenciálnymi aminokyselinami, ktoré

jen na dostatečný přísun bílkovin, ale také na pestrost, jeli-

Syrovátkový
protein

Jednoduše & rychle

Essential Protein umožňuje naštartovať a udržať zdravý životný štýl. Pri športe, pri tvorbe
svalovej hmoty, pri chudnutí alebo na zníženie
stresu je Essential Protein ideálny spoločník.

Dostatek všech aminokyselin je důležitý pro mozek a také

Proto se hodí před a po cvičení. Essential Protein byl konci-

Maximální
využitelnost

 fektivní přijem esenciálních aminokyselin zcela
E
bez nepotřebných kalorií, sacharidů, tuků a přídatných látek.

SK

Vysoká zátěž a každodenní stres

Při veganské nebo vegetariánské stravě by se mělo dbát ne-

před a 5 tablet po sportu zapít dostatečným množstvím

nutné přijímat stravou, jelikož tělo si je neumí vytvořit samo.
Essential Protein účinným způsobem pomáhá při zvýšené

Veganská či vegetariánská strava

Essential Protein se vstřebává rychle a nezatěžuje trávení.

DÁVKOVÁNÍ: Během intenzivních sportovních dnů 5 tablet

Obtížné střebávání
ve střevech

50

Sport

25

potrebné aminokyseliny. Essential Protein je efektívne riešenie, ktoré jednoducho doplňuje rastlinné zdroje bielkovín.

vody. Počas dní bez športu 6 tabliet denne: 3 ráno a 3 večer

DÁVKOVANIE: Ráno a večer 5 tabliet zapiť dostatočným

zapiť dostatočným množstvom vody.

množstvom vody.

Vysoká záťaž a každodenný stres

DÁVKOVANIE: Ráno a večer 3 tablety zapiť dostatočným
množstvom vody.

Essential Protein účinným spôsobom pomáha pri zvýšenej
Zbytočne nízka
využiteľnosť bielkovín
Škodliviny a kalórie

potrebe alebo nedostatku bielkovín. Vďaka optimálnemu
profilu aminokyselín (Human Amino Pattern), ktorý je pris-

0

pôsobený presne pre ľudský organizmus, ponúka maximálnu

Essential
Protein

Vajce

Mäso/ryba

Strukoviny

Prirodzene veganský & 100% čistý

využiteľnosť a minimálnu záťaž pre trávenie.

•

 fektívny príjem esenciálnych aminokyselín bez
E
akýchkoľvek nepotrebných kalórií, sacharidov,
tukov a pridaných látok.

•

Rýchle vstrebávanie priamo cez sliznicu.

•

100% čisté kryštalické aminokyseliny.

•

99% využiteľnosť pre tvorbu bielkovín.

•

Praktická forma užívania kedykoľvek a kdekoľvek.

DE
Essential Protein ermöglicht, den gesunden
Lebensstil zu starten und zu erhalten. Beim
Abnehmen, Muskeln Zunehmen, in den Tagen,
die voll von Stress sind, oder beim Sport ist
Essential Protein ein idealer Begleiter.
Essential Protein ist eine Lösung für täglichen Zufuhr von

Jednoducho a rýchlo

Proteín je zhotovený z fermentovaných strukovín

Vďaka špeciálne zhotoveným tabletám a voľným aminoky-

a teda neobsahuje žiadne živočíšne produkty. Tabletu tvoria

selinám v kryštalickej podobe je Essential Protein prijímaný

len 100% kryštalické aminokyseliny.

priamo cez sliznicu, a je tak veľmi jednoducho a rýchlo
využiteľný. Dosahuje vstrebateľnosť 99%.

•

Kontrolovaná farmaceutická čistota.

•

Bez cukru a pridaných látok.

•

Bez zbytočných kalórií.

Proteinnutzbarkeit in %

Nahrungsprotein
& Eiweißpulver

Vzhľad

Ketogénna strava

Bielkoviny sú súčasťou mnohých buniek a tkanív v tele, ktoré

Essential Protein dodáva 99% hodnotných proteínov a 0%

0,4 kcal), neobsahuje sacharidy, nezvyšuje hladinu krvného

sa neustále obnovujú, preto sa optimálny príjem všetkých

cukru, a tým je ideálnym doplnkom pre získanie energie

aminokyselín odráža i na regenerácii celého tela, a tým i na

a dosiahnutie optimálnej hmotnosti.

samotnom vzhľade.

DÁVKOVANIE: Ráno a večer 5 tabliet zapiť dostatočným

DÁVKOVANIE: Ráno a večer 5 tabliet zapiť dostatočným

množstvom vody.

množstvom vody.

sacharidov, je teda vhodnou súčasťou ketogénnej diéty.

DÁVKOVANIE: Ráno a večer 3 tablety zapiť dostatočným
množstvom vody.

Essential
Protein
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Lange Verdauung
im Magen

70

Schnelle Aufnahme direkt
über die Schleimhäute
durch die sgn. Human Amino
Pattern- Synthese

50

optimal durchläuft, braucht man alle Typen der Grundbau-

Belastende Umwandlung im Darm

steine (Aminosäuren). Und gerade diese acht essenziellen
Aminosäuren ist nötig durch Ernährung einzunehmen, denn

Chudnutie
Essential Protein má veľmi nízky obsah kalórií (1 tableta =

Anwendungsgbebiete

acht essenziellen Aminosäuren, die für unseren Körper
lebenswichtig sind. Damit die Eiweißstoffbilden im Körper

Maximálna
využiteľnosť

Srvátkový
proteín

25

unser Körper kann sie nicht herstellen.

Sport

Vegane oder vegetarische Ernährung

Hohe Belastung und Stress im Alltag

Essential Protein wirkt schnell und ohne die Verdauung

Bei der veganer oder vegetarischer Ernährung sollte man

Ausreichend Aminosäuren sind wichtig für das Gehirn

zu belasten. Es ist daher ideal vor und nach dem Sport

nicht nur auf ausreichende Menge von Aminosäuren, son-

und spielen eine wesentliche Rolle bei der Produktion von

geeignet. Essential Protein wird so hergestellt, dass es den

dern auch auf ihre Vielfältigkeit achten, denn pflanzliche

Hormonen wie Serotonin, Melatonin und Dopamin. Sie beein-

erhöhten Proteinbedarf effektiv nur mit ein paar Gramm

sind (bis auf einige Ausnahmen) nicht vollwertig. Das

flussen unsere Laune und gesamte Regeneration.

deckt.

bedeutet, dass sie nicht alle nötige Aminosäuren beinhalten.

ANWENDUNG: Morgens und abends je 3 Presslinge mit

ANWENDUNG: An intensiven Sporttagen 5 Presslinge vor

Essential Protein ist eine effektive Lösung, die nötige Ami-

ausreichend Wasser einnehmen.

und 5 Presslinge nach dem Sport mit ausreichend Wasser

nosäure ergänzt.

einnehmen. An sportfreien Tage 6 Presslinge – morgens und

ANWENDUNG: Morgens und abends je 5 Presslinge mit

abends je 3 Presslinge mit ausreichend Wasser einnehmen.

ausreichend Wasser einnehmen.

Essential Protein hilft effektiv beim erhöhten Bedarf oder
Mangel an Eiweißstoffen. Dank dem optimalen Profil von
Aminosäuren (Human Amino Pattern), der dem menschlichen

0

Essential
Protein

Ei

Fleisch
/Fisch

Hülsen
früchte

Molke
protein

Sinnlos geringer
Anteil an Protein
Schadstoffe & Kalorien

Maximale
Nutzbarkeit

Körper genau angepasst wurde, bietet es maximale Nutzbar-

Natürlich vegan & 100% rein

Abnehmen

Aussehen

Ketogene Ernährung

PROTEIN wird aus fermentiertem Hülsenfrüchten hergestellt

Essential Protein hat geringe Kalorien (1 Pressling = 0,4

Aminosäure sind Anteil von vielen Zellen und Geweben im

Essential Protein liefert 99% von wertvollen Proteinen und

Durch die speziell gefertigten Presslinge und den freien

und ist somit frei von tierischen Erzeugnissen. Der Pressling

kcal), beinhaltet keine Kohlenhydrate, erhöht nicht den

Körper, die sich ständig erneuern, daher widerspiegelt sich

0% von Kohlenhydraten, und ist daher ideal als Bestandteil

Aminosäuren in kristalliner Form wird Essential Protein

wird nur von 100% kristalliner Aminosäuren gebildet.

Blutdruck und daher ist es ein idealer Begleiter für Energie-

eine optimale Einnahme von allen Aminosäuren auf der Rege-

ketogener Diät.

zufuhr und hilft optimales Gewicht zu erreichen.

neration vom ganzen Körper und ist so auf dem Aussehen

ANWENDUNG: Morgens und abends je 3 Presslinge mit

ANWENDUNG: Morgens und abends je 5 Presslinge mit

sichtbar.

ausreichend Wasser einnehmen.

ausreichend Wasser einnehmen.

ANWENDUNG: Morgens und abends je 5 Presslinge mit

keit und minimale Belastung beim Verdauen.

•

 ffektive Zufuhr von essenziellen Aminosäuren
E
ganz ohne unnutzliche Kalorien, Kohlenhydrate,
Fetten und Zusatzstoffe.

Einfach & schnell

•

Schnelle Zunahme direkt über die Schleimhaut.

•

100 % reine kristalline Aminosäuren.

schnell und einfach im Körper verfügbar. Man kann es bis zu

•

Kontrollierte pharmazeutische Reinheit.

•

99% Nutzbarkeit für Bilden der Eiweißstoffe.

99% absorbieren.

•

Frei von Zucker oder anderen Zusatzstoffen.

•

Praktische Verwendung jederzeit und überall.

•

Kalorienarm.

direkt über die Schleimhäute aufgenommen und ist so sehr

ausreichend Wasser einnehmen.

FAQ
Kolik tablet denně si mám vzít?
Pokud se na Vás nevztahuje žádná z výše uvedených
oblastí použití, měl/a byste při průměrné stravě užívat
ráno a večer 3 tablety s dostatečným množstvím vody.
V případě potřeby se obraťte na náš zákaznický servis.

Jaké má Essential Protein vedlejší účinky?
Pro Essential Protein nejsou známa žádná omezení
nebo nesnášenlivost. Osoby s nedostatečným příjmem
bílkovin mohou na svalech a kloubech pociťovat zesílené projevy jejich normalizace, tedy růstu.
V takovém případě se doporučuje začít s nízkými
dávkami a postupně během 1–2 týdnů navýšit na požadovanou úroveň.

Distributor

Složení
Smí se Essential Protein konzumovat
během výkonnostního sportu?
Ano. Essential Protein je zcela čistý produkt
s kontrolovanou farmaceutickou kvalitou
a neobsahuje žádné přídatné ani dopingové látky.

Jaké jsou klasické oblasti použití
Essential Protein?
•

L-Leucin *

196,40 mg

L-Valin *

165,70 mg

L-Isoleucin *

148,30 mg

L-Lysin *

142,90 mg

L-Phenylalanin *

128,90 mg

L-Threonin *

111,10 mg

doplněk každodenní stravy

•

volnočasový a výkonnostní sport

•

kulturistika

•

zátěž a stres

•

vegetariánský nebo veganský způsob života

•

detoxikační kúry

•

metabolické programy, např. ketogenní

L-Methionin *

69,90 mg

L-Tryptophan *

36,80 mg

*

Esenciální aminokyseliny v krystalické podobě

Wild & Coco s. r. o.
Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1,
Czech Republic

www.wildandcoco.com
www.essentialprotein.cz
ilove@wildandcoco.com

188 g

180

tablet

Vyrobeno v Německu.

z fermentovaných luštěnin. Speciálně upraveno
pro lidský organismus.

FAQ
Koľko tabliet denné si mám vziať?
Pokiaľ sa na Vás nevzťahuje žiadna z horeuvedených
oblastí použitia, mali by ste pri priemernej strave užívať ráno a večer 3 tablety s dostatočným množstvom
vody. V prípade potreby sa obráťte na náš zákaznícky
servis.

Aké má Essential Protein
vedľajšie účinky?
Pre Essential Protein nie sú známe žiadne obmedzenia
alebo neznášanlivosť. Osoby s nedostatočným príjmom
bielkovín môžu na svaloch a kĺboch pociťovať zosilnené
prejavy ich normalizácie, teda rastu. V taktomto prípade sa doporučuje začať s nízkymi dávkami a postupne
behom 1-2 týždňov ich navýšiť na požadovanú úroveň.

Môže sa Essential Protein konzumovať počas výkonnostného športu?
Áno. Essential Protein je úplne čistý produkt s
kontrolovanou farmaceutickou kvalitou a neobsahuje žiadne prídavné ani dopingové látky.

Aké sú klasické oblasti použitia
Essential Protein?
•

doplnok každodennej stravy

•

voľnočasový a výkonnostný šport

•

kulturistika

•

záťaž a stres

•

vegetariánsky alebo veganský spôsob života

•

detoxikačné kúry

•

metabolické programy, napr. ketogénna diéta

Zloženie

Distribútor:

L-Leucin *

196,40 mg

L-Valin *

165,70 mg

Wild & Coco s. r. o.
Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1
Czech Republic

L-Isoleucin *

148,30 mg

L-Lysin *

142,90 mg

L-Phenylalanin *

128,90 mg

L-Threonin *

111,10 mg

L-Methionin *

69,90 mg

L-Tryptophan *

36,80 mg

*

Esenciálne aminokyseliny v kryštalickej podobe

www.wildandcoco.com
www.essentialprotein.eu
ilove@wildandcoco.com

188 g

180

tabliet

Inverkehrbringer:

L-Leucin *

196,40 mg

L-Valin *

165,70 mg

Wild & Coco s. r. o.
Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1
Czech Republic

L-Isoleucin *

148,30 mg

L-Lysin *

142,90 mg

Was sind klassische Einsatzgebiete
von Essential Protein?

L-Phenylalanin *

128,90 mg

•

 ufwertung und Ergänzung der täglichen
A
Ernährung

L-Threonin *

111,10 mg

•

Freizeit- und Leistungssport

•

Kulturistik

•

Belastung und Stress

•

Vegetarische oder vegane Lebensweise

•

Entgiftungskuren

•

Toffwechselprogramme, z.B. ketogene Diät

Darf Essential Protein im Leistungssport konsumiert werden?

Sollte keiner der oben beschriebenen Anwendungsfälle
auf Sie zutreffen, sollten Sie bei einer durchschnittlichen Ernährung morgens und abends je 3 Presslinge
mit ausreichend Wasser zu Ihnen nehmen. Bei Fragen
wenden Sie sich gern an Kundenservice.

Essential Protein ist ein reines Produkt mit
kontrollierer pharmazeutischen Qualität und ist
frei von jeglichen Zusatzstoffen oder Dopingsubstanzen.

Welche Nebenwirkungen hat
Essential Protein?
Für Essential Protein gibt es keinerlei Einschränkungen oder Unverträglichkeiten. Menschen mit starker
Proteinunterversorgung können an Muskeln und
Gelenken allerdings verstärkte Normalisation spüren,
d.h. Aufbauen. In diesem Falle wird empfohlen, die
Verzehrmenge klein zu beginnen und über 1–2 Wochen
auf das gewünschte Niveau zu führen.

L-Methionin *

69,90 mg

L-Tryptophan *

36,80 mg

*

Essenzielle Aminosäuren in kristalliner Form aus
fermentierten Hülsenfrüchten. Speziell auf den
menschlichen Körper angepasst.

natural

Human Amino Pattern

Zutaten

Wie viele Presslinge sollte ich am
Tag nehmen?

vegan

Vyrobené v Nemecku.

z fermentovaných strukovín. Špeciálne upravené
pre ľudský organizmus.

FAQ

Essential
Protein

www.wildandcoco.de
www.essentialprotein.eu
hallo@wildandcoco.com

188 g

180

Presslinge

Hergestellt in Deutschland.

