
prijazno 
do živali

brez
mleka in
laktozevegansko

O D K R I J

V  S E B I

B O J E V N I K A

PRESNE
RASTLINSKE
BELJAKOVINE

KOLAGEN
GRADNIKI

brez
glutenapresno brez GSObrez soje SI-eko-002

IN
DOPOLNILA



energijsko bogat MCT,
podpira zdravje možganov

in srca

fermentiran polnozrnati rjavi riž
1 VIR BELJAKOVIN: 

ZA VSE STAROSTNE
SKUPINE

vzdrževanje zdrave 
mišične mase

lahka prebavljivost

9 ESENCIALNIH
aminokislin

CLASSIC  

Beljakovine Classic so narejene iz kaljenega in fermentiranega polnozrnatega
rjavega riža. So preproste in lahko prebavljive, primerne za vse starostne skupine:
otroke, nosečnice in doječe mamice ter vse, ki imajo težave z alergijami na hrano in

občutljiv prebavni trakt ali druge zdravstvene težave. Kljub svoji preprostosti se
lahko postavijo ob bok tudi bolj kompleksnim mešanicam beljakovin.

konoplja, grah in goji jagode
3 VIRI BELJAKOVIN: ZA AKTIVEN

ŽIVLJENSKI SLOG

odlična biološka 
razpoložljivost

9 ESENCIALNIH
aminokislin in bogat vir
razvejanih aminokislin 

(BCAA)

WARRIOR BLEND 

primerno za pred in po vadbi

Beljakovine Warrior Blend združujejo več različnih in beljakovinsko bogatih virov  v
eno gladko in okusno formulo. Dodane MCT maščobe iz kokosa delujejo
sinergistično z ostalimi sestavinami in tako oblikujejo unikatne, veganske

beljakovine, ki so bogate z BCAA. Zaradi odlične aminokislinske sestave, ki jo ima
kombinacija konoplje, graha in kokosa po njih najraje posegajo rekreativni in

profesionalni športniki.
 

BELJAKOVINE

BELJAKOVINE

NA VOLJO V 3 OKUSIH:
čokolada, vanilija in naravni okus

NA VOLJO V 5 OKUSIH:
čokolada, vanilija, mocha,

jagodičevje in naravni okus



odličnega okusa

CLASSIC PLUS BELJAKOVINE

vsebujejo omega-3 in 
omega-6 maščobe

rjavi riž, grah, kvinoja in amarant
4 VIRI BELJAKOVIN: ZA ZAHTEVNE

UPORABNIKE

vsebuje super živila

9 ESENCIALNIH
aminokislin

Beljakovine Classic Plus so sestavljene iz 4 virov beljakovin: rjavi riž, grah, kvinoja
in amarant. So nežne do prebave, vključujejo esencialne razvejane aminokisline

(BCAA) in so odličen vir beljakovin rastlinskega izvora in železa. Ta napredna
formula je popolna za prefinjene posameznike, ki pričakujejo, da bodo beljakovine

tako neverjetnega okusa kot se po njih tudi počutijo.

NA VOLJO V 3 OKUSIH:
čokolada, vanilija in naravni okus

KONOPLJINE BELJAKOVINE

15 g beljakovin na porcijo (30 g)

VISOKA VSEBNOST
BELJAKOVIN

VITAMINI, MINERALI
IN ŽELEZO

9 ESENCIALNIH
aminokislin

Konopljine beljakovine so preprost in bogat vir beljakovin in hranil. So lahko
prebavljive in se hitro absorbirajo ter ohranjajo zaloge energije za dlje časa.

odličen vir vlaknin za 
zdravo prebavo





odličnega okusa

ACTIVE PROTEINI

lubenica in mango-limonada

grah, rjavi riž in bučna semena
3 VIRI BELJAKOVIN: GRAJENJE IN

OBNOVA MIŠIC

MEŠANICA 
MINERALOV

Aquamin,
magnezij, natrij,

kalij.
 

Sunwarrior Sport je ustvaril kvalitetne Active beljakovine, ki vzdržujejo
zmogljivost, hkrati pa pospešujejo regeneracijo.  Ekološka češnja, maca, kurkuma

in črni poper ponujajo vlaknine in antioksidante iz vitaminov in mineralov, ki
zmanjšujejo vnetje in oksidativni stres, ki nastane po vadbi.

NA VOLJO V 2 OKUSIH:
čokolada in vanilija

ENERGIJA &
KONCENTRACIJA 

 VZDRŽLJIVOST

HIDRACIJA
Kokosova voda

sol Real Salt
 

Uravnotežena formula vsebuje naravno dopolnilo B12 iz metilkobalamina in kofein iz
izvlečka celih kavnih jagod, močno adaptogeno ekološko mešanico gob, superživila:

ekološko maco in rhodiolo ter ekološko rdečo peso in češnjo.

spodbuja krvni obtok 

MEŠANICA 
PROBIOTIKOV IN 

ENCIMOV
Vsebuje

probiotike DE111
1 milijarda CFU

in encime.

ACTIVE ENERGY NAPITEK

Mešanica šestih gob
PeakO2
Maca

Rhodiola

NA VOLJO V 2 OKUSIH:



ACTIVE HYDRATION NAPITEK

Dviguje energijo in 
odpravlja utrujenost

 

IMUNSKA
ODPORNOST

HIDRACIJA
Kokosova voda

Morski minerali Aquamin®
Sol Real Salt®

 

Pravilno razmerje sestavin, ki zagotavlja hidracijo, podporo imunskemu sistemu in
dodaten vir energije. Vsebuje naravno obliko vitamina B12, ki zvišuje raven

energije in pomaga zmanjšati odvečno utrujenost, ki jo povzroča dehidracija.

NA VOLJO V 2 OKUSIH:
tropsko sadje in kumara-limeta

Vsi športniki, tako profesionalni kot rekreativni, stremijo k izboljšanju rezultatov in
hitrejšemu doseganju ciljev. Kreatin v mišicah ustvarja energijo, ki jo lahko izkoristimo

za gradnjo mišic, večjo moč in za boljšo kognitivno funkcijo.

Visoka vsebnost
antioksidanta 

vitamina C
kompleks črnega

ribeza
Eldermune®

ACTIVE KREATIN

Kreatin spodbuja rast 
mišičnih vlaken.

 

Kreatin pomaga
ustvariti hiter dvig
energije pri visoko

intenzivni vadbi.

Višja raven kreatina v
stanju mirovanja lahko

izboljša kognitivne
zmogljivosti, kot na primer

spomin.





LEAN MEAL NADOMESTEK OBROKA

ekstrakt 1 porcije 
sadja in zelenjave

14-15 g beljakovin iz ekološkega
fermentiranega graha

 VIR BELJAKOVIN:HRANILEN OBROK
vsebuje vitamine, minerale,

fitohranila in vlaknine

Polnovredna ekološka rastlinska mešanica za pripravo nadomestka obroka z
okusom čokolade, vanilije, piškotka ali slane karamele je namenjena polnovrednemu
nadomestku obroka, ko nam zmanjka časa za malico ali kosilo v službi ali ko smo na

poti, obroku pred ali po športni aktivnosti. Zagotovite si dvig energije s
polnovrednimi rastlinskimi superživili in si z njimi pripravite okusen smuti ali pa

nepogrešljiv šejk za seboj. 
 

pomoč pri 
uravnavanju teže

NA VOLJO V 4 OKUSIH:
čokolada, vanilija, piškotek in

karamela

CLEAN GREENS BELJAKOVINE
2 VIRA BELJAKOVIN:

fermentirane presne grahove
beljakovine in goji jagode

Presne beljakovine z zelenjavo predstavljajo sinergijo med grahovimi
beljakovinami in edinstveno mešanico zelenjave. Ta telesu nudi beljakovine za

izgradnjo mišic, poleg tega pa zagotavlja še ekvivalent dnevne porcije zelenjave,
ki služi kot podpora telesu za delovanje na optimalnem nivoju. 

MEŠANICA ZELENJAVE
1 merica zagotavlja 1 porcijo

zelenjave

vsebujejo 30 % 
priporočenega dnevnega vnosa

ŽELEZO:

podpora pri 
obvladovanju teže

brez priokusa po
zelenjavi

NA VOLJO V 2 OKUSIH:
čokolada in vanilija



naravna podpora 
lasem, nohtom in sklepom

za elastičnost kože

2 VIRA BELJAKOVIN

KOLAGEN 

fermentirane grahove beljakovine
in riževi peptidi

Zakaj bi uživali kolagen živalskega izvora, če ga lahko naše telo tvori in obnavlja
samo? Aminokisline in peptidi na rastlinski osnovi so prekurzorji kolagena: hranila, ki

jih naše telo uporabi in učinkovito pretvori v kolagen. Kolagen gradniki so prehransko
dopolnilo rastlinskega izvora, ki kolagena ne vsebujejo, vsebujejo pa unikatno
mešanico iz rastlinskih peptidov – beljakovin, vitaminov in mineralov, biotina,

zelenolistnate zelenjave, silike in hialuronske kisline, ki telesu pomagajo pri tvorbi in
obnovi lastnega kolagena.

VSEBUJE KOLAGEN GRADNIKE:

GRADNIKI

unikatna mešanica iz rastlinskih peptidov

pomaga hidrirati in 
alkalizirati celice

KOLAGEN BEAUTY GREENS

mešanica zelenjave je 
enakovredna 1 porciji zelenjave

ZELENI SOKOVI V PRAHU:
pšenična trava, listnati ohrovt in

moringa

Beauty greens je primeren za vse, ki že zaužijete dovolj beljakovin in potrebujete
le dodaten boost hranljivih vitaminov in mineralov za podporo vašemu telesu.

Antioksidanti, probiotiki in hidratantne sestavine, ki se nahajajo v izdelku
Sunwarrior Beauty Greens kolagen booster s svojim delovanjem podpirajo

elastičnost kože, zdrave lase, močne nohte in dobro počutje.
 

vsebuje hialuronsko kislino, 
biotin, vitamin c, mineral siliko 

OSVEŽUJOČ
OKUS

NA VOLJO V 4 OKUSIH:
čokolada, slana karamela,

vanilija in naravni okus

NA VOLJO V 2 OKUSIH:
pina colada in 
naravni okus





vsebuje klorofil 
in encime

 

vsebuje probiotike in 
pomaga pri zdravi prebavi

PRESNI DEHIDRIRANI SOKOVI

ORMUS GREENS 

moringe, pšenične trave, špinače,
ječmenove trave, ovsene trave

lucerne, alfa-alfa, 
in ingverja

Ormus super-zelenje raste v neokrnjeni, starodavni vulkanski nižini, ki je
preskrbljena z vodo visokogorskih rek. Sunwarrior je patentiral sistem hladnega
sušenja, ki ščiti toplotno občutljiva in bioaktivna fitohranila, eterična olja, encime,
vitamine in minerale presnega super-zelenja. Odlično za vse, ki zaužijete premalo

zelenolistnate zelenjave.
 

HIDRACIJA

ZELENJE

NA VOLJO V 2 OKUSIH:
poprova meta in

naravni okus



EKOLOŠKA MORINGA V PRAHU

EKOLOŠKI SOK GOJI JAGOD V PRAHU

pomaga pri delovanju 
živčnega sistema

prispeva k višjemu vnosu 
prehranske vlaknine za

 boljšo prebavo

TIAMIN (VITAMIN  B1)
prispeva k sproščanju energije 

pri presnovi

Moringa v prahu je 100 % presno polnovredno živilo, pridobljeno z naravnim sušenjem
listov z dreves moringe. Zaradi njenih bogatih hranilnih snovi jo imenujejo tudi »čudežno
drevo«. Je dober vir železa in tiamina (vitamin B1). Moringa je odličen dodatek zelenim
smutijem, solatam, solatnim prelivom in zelenjavnim juham.  Okus spominja na špinačo,
zato je odlična tudi v smutijih z banano, kadar nimate doma svežega zelenja. Lahko pa
jo preprosto vmešate le v limonado, pomarančni ali grenivkin sok ali rastlinsko mleko.

ŽELEZO
 zmanjšuje utrujenost in 
izčrpanost, pomaga pri 

kognitivnih funkcijah

prispeva k ohranjanju 
zdrave kože

ima odličen sadni okus

VITAMIN A
 ima vlogo pri delovanju imunskega 

sistema in ohranjanju vida

Znano je, da so (ekološke) goji jagode bogate z antioksidanti, ki ščitijo pred prostimi
radikali in oksidativnim stresom. Sok goji jagod v prahu se odlično obnese v

različnih napitkih: vmešajte jih v ohlajen čaj, prelijte z rastlinskim jogurtom, dodajte
v smuti ali potresite po kosmičih in dodajte ščepec tega zdravja različnim

omakam, smoothie bowlam, sladoledu in drugim sladicam.

RIBOFLAVIN (VITAMIN B2) 
prispeva k sproščanju 

energije pri  presnovi in 
k delovanju 

živčnega sistema

VSEBUJE SELEN 
IN BAKER



EKOLOŠKI KAKAV V PRAHU

za več energije

ALKALIZIRAN KAKAV
ima višjo pH vrednost,

zato nima kislega priokusa

100 % Sunwarrior kakav se ponaša z žametno teksturo. Njegov okus povzdigne
običajne jedi na višjo raven. Ima močan čokoladni okus in temnejšo barvo od

klasičnega presnega kakava.  Sunwarrior 100% kakav ni presen, saj je narejen po
posebnem postopku alkalizacije, zato nima kiselkastega priokusa kot ostali presni

kakavi. Kljub temu pa ohranja vse pomembne minerale kot so železo, magnezij, kalij,
cink, baker in niacin (B3). Uporabite ga lahko v toplih ali hladnih napitkih. Odličen je v

kombinaciji s sadjem, oreščki, kosmiči in raznovrstnimi sladicami kot so sladoled,
čokoladni namazi in browniji. 

VSEBUJE ŽELEZO,
 ki ima vlogo pri 

kognitivnih funkcijah 

ki ima vlogo pri delovanju 
imunskega sistema

VSEBUJE BAKER,



DOPOLNILA
OMEGA 3 MAŠČOBE Z DHA IN EPA

pridobljeno iz alg,
ki so primarni vir 

Omega3 maščobnih kislin 
(EPA in DHA)

za zdrave možgane

večja biološka dostopnost kot 
drug viri omega-3 maščob

za zdravo srce

KOLAGEN RESTORE & PROTECT

naravna podpora 
lastnemu kolagenu

za zaščito in obnovo
kože

100 % rastlinski

za večjo elastičnost
kože

obnova celic

podpora sklepom

MAGNEZIJ V TEKOČINI
pridobljen iz starodavnih 
nahajališč celinskih morja

hidracija

močan koncentrat naravnih 
mineralov in elementov v sledovih

ENZORB PREBAVNI ENCIMI
razgradi maščobe v lažje

prebavljive strukture, vključno z
maščobo v zalogah

telesa
vsebujejo celoten spekter
25 encimov in mineralov v

sledovih

širok spekter 
različnih pH vrednosti 

za najučinkovitejšo 
absorpcijo hranil

podpora kostem in zobem

spodbuja
k boljšemu spancu in

sprostitvi

90–96 % absorpcija 
beljakovin  v roku 30–60 minut

V KAPSULAH



LIQUID LIGHT S FULVIČNIMI MINERALI

absorpcija hranil

SILVER STRENGTH ZA DOBRO HIDRACIJO CELIC

naravni kompleks fulvične
kisline in mineralov v

sledovih

elektroliti in hidracija
 

srebrovi ioni za
zmanjševanje 

patogenih organizmov

ionske oblike mineralov v sledovih
iz usedlin organskih rastlin in

starodavnih prsti

detoksikacija in alkalizacija elektroliti in hidracija
 

za več energije,
vzdržljivosti in močno

antioksidantno zaščito

RUSH VITAMINI IN MINERALI V TEKOČINI S SOKOM ALOE VERE 

boljša absorpcija in hitrejši
transport do celic

vitamini in minerali so iz presnih, 
ekoloških in divje rastočih rastlin, 

ki so bogate s fitohranili

PROBIOTIKI
organizmi probiotične mešanice

pridobljene iz prsti 
(10 milijard kolonijskih enot)

100 % PDV celotnega spektra
vitaminov (A, B, C, D, E & K) 

zvišuje ATP (celično energijo)
 

prebiotični bakteriofagi in 
rastlinski antioksidanti

spodbuja zdravo prebavo   

dodatek ekološkega soka 
aloe vere: vir antioksidantov, 

za izboljšanje elastičnosti kože 
in naravni podpori 
lastnemu kolagenu

 

https://sunwarrior.com/collections/vitamins-and-minerals/products/immune-shield


BELJAKOVINSUNWARRIORIDEJE ZA UPORABO

smuti bowle

proteinske tablice

smuti

palačinke

sladice

juhe

Izdelki so na voljo v vaši najbližji trgovini z zdravo prehrano. 

Ekskluzivni uvoznik in distributer za Slovenijo: Center Moje Zdravje d.o.o. www.super-hrana.si

Informacije v tem katalogu niso namenjene diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju bolezni. Prehranska dopolnila niso nadomestila za
uravnoteženo in raznoliko prehrano. V primeru zdravstvenih težav ali jemanja zdravil, se obrnite na vašega zdravnika.

Kliknite za prikaz seznama prodajnih mest

https://www.presniproteini.si/prodajna-mesta-sunwarrior/
https://www.presniproteini.si/prodajna-mesta-sunwarrior/

