
KATALÓG 

TVOJ PROŤÁK



Vážení zákazníci

Chceme Vám predstaviť katalóg našej cvičnej firmy TVOJ 

PROŤÁK, s. r. o. pre roky 2020/2021.

Chcete byť fit? Chcete zdravo žiť? V našom katalógu 

nájdete produkty ktoré vám v tom pomôžu. 
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PROTEÍN NA MIERU

Rozmýšľate nad kúpou proteínu ? Ale neviete ktorý je 

pre vás ten pravý? 

Naše proteíny na mieru vyrobíme presne pre vás, či už 

máte alergie, intolerancie alebo ste vegánmi či 

vegetariánmi.
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VEGÁNSKY PROTEÍN NA MIERU

-Náš vegánský proteín na mieru je vyrobený čisto z rastlinných látok.

-Obsahuje vitamíny, mineráli, antioxidanty a vysoký podiel                                                    
prémiových rastlinných bielkovín a s nízkym obsahom cukrov, tukov 
a kalórií. 

-Neobsahuje žiadne GMO, laktózu a je vhodný aj pre celiatikov.

-Je vyrobený prelomovou technológiou QuadPlant, vďaka ktorej sa 
minimalizuje negatívny vplyv na našu planétu. 

-Cena nášho vegánskeho proteínu je 33,33 €.
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SRVÁTKOVÝ PROTEÍN NA MIERU

-Náš srvátkový proteín na mieru je vyrobený zo 100% srvátky 

metódou Cross Filtration Method. 

-Má vysoký podiel bielkovín, BCAA, nízku penivosť, výbornú 

rozpustnosť, vstrebateľnosť a chuť

-Žalúdok zaťažuje minimálne a je vhodný aj pre začiatočníkov. 

Taktiež bude vyrobený na mieru pre vás.

-Cena nášho srvátkového proteínu na mieru je 29,99 €.
5



DOPLNKY VÝŽIVY 

-Taktiež u nás nájdete aj rôzne doplnky výživy.

-Ponúkame vám výrobky ktoré vám zlepšia imunitu, 

zlepšia tréning, pomôžu vám či už schudnúť, nabrať 

svalovú hmotu alebo zostať fit.
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MULTIVITAMÍN 

-Ponúkame vám Multivitamín Vitality complex obsahuje

súbor minerálov, vitamínov a antioxidantov, ktoré pokrývajú 

dennú výživovú potrebu každého športovca.

-Komplex pozostáva z optimálnej dávky vitamínov C, E a 

vitamínov skupiny B. Navyše obsahuje aj ďalšie aktívne 

zložky, ako je ginko biloba, či minerály, ako zinok, kremík, 

chróm, železo a horčík.

-Cena nášho multivitamínu je 4.16 €.
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KREATÍN

-Ponúkame vám kreatín je viaczložkový kreatín, ktorý pozostáva zo 7 

druhov kreatínu pre zlepšenie výkonu, zvýšenie svalovej sily a rastu 

svalovej hmoty. 

-Tento super kreatínový vzorec zabezpečí rýchlu a kvalitnú dávku ultra

čistých zdrojov kreatínu priamo k svalom, zlepší regeneráciu, 

zotavovanie a vytrvalosť.

- Je posilnený o aminokyselinu L-Citrulín, ktorá prirodzene zvyšuje 

hladinu arginínu, ornitínu a syntézu NO, a preto rýchlo prekrví sval, 

zvýši úroveň sily a zlepší vytrvalosť.

-Cena nášho kreatínu je 10,99 €.
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THOR SHOT

-Thor Shot je hardcore predtréningový stimulant v 

ampulke, ktorý vďaka svojmu unikátnemu zloženiu 

posunie váš tréning na vyšší level.

-Podporte fyzickú vytrvalosť, nakopnite energiu a 

napupumpujte tvoje svalstvo už do 20 minút od užitia Thor

Shot!

-Cena nášho Thor Shotu je 2,08eur.
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PREČO PRÁVE MY ? 

Vyrábame proteíny presne pre vás na mieru.

Naše výrobky sú z najkvalitnejších surovín.

Používame suroviny zo Slovenska.

Naše výrobky sú pripravované spôsobom ktorý je 

šetrný k našej planéte.

Sme otvorení nonstop.
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ŠPECIÁLNE PONUKY 

 Momentálne u nás prebieha špeciálna ponuka, za 

nákup v hodnote nad 50 € dostanete darček v 

hodnote 7 € a shaker s našim logom zadarmo. 
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DODACIE PODMIENKY 

-Výrobky objednané podľa katalógu alebo 

prostredníctvom e-shopu sa predávajúci zaväzuje 

dodať v lehote od 7 do 14 dní po uhradení zálohovej 

faktúry alebo po prijatí potvrdenia platby kreditnou 

alebo debetnou kartou v závislosti od typu výrobku.

-Termín dodania pre jednotlivé objednávky je vždy 

uvedený na potvrdení objednávky.
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NÁJDETE NÁS

Sídlo firmy: Váhová ul. 42, 927 01 Šaľa

Web: https://tvojprotak.wexbo.com/

Telefón: 0908 555 444

Číslo účtu: 02 1100 0000 0000 3652 3102

IČO: 30 222 014
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ĎAKUJEME NAŠÍM PARTNEROM 
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