
 

 

ENERVIT Power Sport Competition 

Komplex energie a živin pro svaly 
 

Energetická tyčinka (48 % sacharidů) s významným obsahem bílkovin (26 %), BCAA, kreatinu 

a vitamínem B2. 

 

NUTRIČNÍ HODNOTY 

 

 

 

KDY A JAK POUŽÍT 

Enervit Power Sport Competition je energetická tyčinka vhodná pro intenzivní opakované 

výkony – dlouhý sportovní výkon s výrazně intenzivními úseky, kde je potřeba hodně energie 

a pro svaly i více než jen samotná energie (kreatin, bílkoviny, aminokyseliny). 

 

PŘEDNOST 

 Vysoký obsah sacharidů (48 %), drtivá většina tzv. rychlých. 

 Vyšší obsah bílkovin (26 %), které přispívají k zachování svalových vláken během 

sportovního výkonu. 

 Obsahuje také kreatin monohydrát v množství 600 mg v jedné tyčince. 

 Doplňuje i pro tělo nezbytné aminokyseliny BCAA pro ochranu svalových vláken. 

 Dodává také vitaminy (B, C a E). 

 Optimální velikost do kapsy (40 g). 

 

Nutriční hodnoty 100 g 
2 tyčinky 

(80 g) 

Energetická hodnota 
350 kcal 

1 480 kJ 

280 kcal 

1 184 kJ 

Bílkoviny (g) 26 20,8 

Sacharidy (g) 48 38,4 

z toho cukry (g) 30 24 

Tuky (g) 6 4,8 

z toho nasycené (g) 2,0 1,6 

Kreatin monohydrát (g) 1,3 1,0 

L-leucin (g) 0,8 0,64 

L-isoleucin (g) 0,4 0,32 

L-valin (g) 0,4 0,32 

Vitamin C (mg) 110 88 

Vitamin E (mg) 17 13,6 

Vitamin B1 (mg 2 1,6 

Vitamin B2 (mg) 2,6 2,08 

Vitamin B2 (mg) 2,6 2,08 

Vitamin B3 (mg) 20 16 



 

 

 

SLOŽENÍ 

Glukózo-fruktózový sirup (17 %), mléčná bílkovina, kukuřičný sirup (9,4 %), maltodextrin 

(9,2 %), dextróza (7,8 %), kakaový prášek (7,4 %), sušené odstředěné mléko, tapioka škrob, 

CFM syrovátková bílkovina, vaječný žloutek, vaječný bílek, kondenzované mléko, kakaová 

vláknina, kreatin monohydrát (1,5 %), L-leucin (0,8 %), sezamový olej, L-isoleucin (0,4 %), L-

valin (0,4 %), citronan hořečnatý, fosforečnan citrát, aroma, směs vitaminů (C, E, B1, B2, B6, 

B3). 

 

Může obsahovat stopy ořechů a sóji. 

 

Balení: tyčinka 40 g 

 

Příchuť: kakao 


