
ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΟΜΑ

Το FIT KID® δημιουργήθηκε σε συνεργασία με ειδικούς πάνω στην 
παιδική διατροφή. Είναι αποτέλεσμα των ειλικρινών μας προσπαθειών 
να προσφέρουμε μία πιο υγιεινή εναλλακτική λύση συγκριτικά με τις 
σοκολατένιες, γεμάτες ζάχαρη μπάρες. Περιέχει χαμηλά επίπεδα σακχάρων 
και οφείλει τη γλυκιά του γεύση στο εκχύλισμα του φυτού Στέβια.

Veggie Protein Το Veggie Protein φέρνει την επανάσταση στον κόσμο των 
σνακ. Τραγανή μπάρα από όσπρια, σπόρους, λαχανικά και ελαιόλαδο. Ένα 
σνακ για όλους με απίστευτες θρεπτικές παραμέτρους. Είναι ένα μοναδικό, 
αλμυρό σνακ που θα καταπολεμήσει την πείνα σας ανάμεσα στα κύρια 
γεύματα.

Good morning blended breakfast για όσους θεωρούν εξίσου σημαντικά 
το χρόνο και την υγεία τους. Ξεκινήστε τη μέρα σας με αυτό το νόστιμο 
μείγμα φρέσκων φρούτων και δημητριακών.

Χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα
Με γλυκαντικό από εκχύλισμα του φυτού Στέβια
Aquamin: η πιο αξιοποιήσιμη μορφή Ασβεστίου στον κόσμο
Βιταμίνη D, η βιταμίνη του  
ήλιου, πολύ σημαντική κατά  
τη νεαρή ηλικία
Σύμπλεγμα βιταμινών
Προβιοτικές ίνες 
Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα

20% πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης
0% σάκχαρα
Υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες
Σύνθετοι υδατάνθρακες
Χωρίς γλουτένη
Χορτοφαγικό / Vegan
Χωρίς ΓΤΟ
Kosher

Πιο υγιείς και πιο 
χαρούμενοι

Υγιεινό σνακ
για το δρόμο

100% φυσικό, 
20% πρωτεΐνη

Βάρος 30 g
Γεύσεις σοκολάτα, βανίλια

Συσκευασία 28 τμχ / 
χαρτοκιβώτιο

Λήξη 9 μήνες

Βάρος 36 g
Γεύσεις σουσάμι, μείγμα 

λαχανικών,
πίτσα, γκριλ

Συσκευασία 16 τμχ / 
χαρτοκιβώτιο

Λήξη 12 μήνες

Ποσότητα 200 ml
Γεύσεις μούρα και σπόροι Chia, 

ελληνικό γιαούρτι και 
εξωτικά φρούτα

Συσκευασία 24 τμχ / χαρτοκιβώτιο
Λήξη 12 μήνες

Τροφή υψηλής απόδοσης

Καινοτόμα προϊόντα

Υψηλής ποιότητας συστατικά

Υπέροχη γεύση

100% φυσικά 
συστατικά

Φρέσκα φρούτα με 
δημητριακά

Χωρίς γλουτένη

Υγιεινό και νόστιμο 
πρωινό στο χέρι

Max Sport, s.r.o.
Mlynské luhy 76 
821 05 Bratislava 
Slovakia, EU

+ 421 905 205 333
maxsport@maxsport.sk
www.maxsportnutrition.com

Απολαύστε ένα νόστιμο και θρεπτικό Protein Snack mix, μία πλούσια πηγή 
πρωτεϊνών, ινών, μαγνησίου, σιδήρου και ψευδάργυρου. Το Snack mix είναι ένα 
πιστοποιημένο βιολογικό προϊόν, χωρίς γλουτένη και γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς, κατάλληλο και για τους vegan. Χάρη στη χρήση τεχνολογίας η 
οποία έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα συστατικά ψήνονται με 
καυτό αέρα, επιτρέποντάς έτσι το ψήσιμο τους χωρίς την προσθήκη λιπαρών - 
επομένως, το προϊόν δεν περιέχει χοληστερόλη. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα 
σε δύο γεύσεις: Tamari – ένα αλμυρό σνακ με άρωμα σάλτσας Tamari, πλούσιο 
σε πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας, μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, και Fruit 
Choco, ένα μείγμα σόγιας, αποξηραμένων μήλων, κόκκινων μύρτιλλων και υψηλής 
ποιότητας σοκολάτας δίκαιου εμπορίου. 

Η κορυφαία σειρά προϊόντων πρωτεΐνης από σπόρους κάνναβης θέτει νέα 
πρότυπα στην υγιεινή διατροφή. 
Legalized Protein Bar 
Το μοναδικό αυτό βιολογικό προϊόν είναι 100% φυσικό, πλούσιο σε φυτική 
πρωτεΐνη, χωρίς γλουτένη και αλλεργιογόνα. Για να ενισχύσουμε τη διατροφική 
αξία και να βελτιώσουμε την βιοδιαθεσιμότητα των μεταλλικών στοιχείων, των 
βιταμινών και των πρωτεϊνών χρησιμοποιήσαμε σπόρους κάνναβης με φύτρο 
και επεξεργαστήκαμε το προϊόν σε συνθήκες θερμοκρασίας κάτω των 42° C, 
ώστε να διαφυλάξουμε όλα του τα οφέλη για εσάς.
Legalized Protein Kex 
Ένα στρώμα απόλαυσης ανάμεσα σε δύο βάφλες. Χωρίς γλουτένη, πλούσιο σε 
πρωτεΐνες και «καλά λιπαρά» και με χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Είναι 
ένα τέλειο χορτοφαγικό σνακ που μπορούν να απολαμβάνουν χωρίς τύψεις όσοι 
προσέχουν την υγεία τους. Καταπολεμά το αίσθημα πείνας και ενισχύει την υγεία 
σας με τα φημισμένα του συστατικά, όπως το λάδι κάνναβης και οι σπόροι Chia, 
η χλωρέλλα, η χλωροφύλλη και το φολικό οξύ. 

Πάνω από 33% περιεκτικότητα  
σε ΠΡΩΤΕΪΝΗ 
Υψηλής βιολογικής ποιότητας 
Χωρίς γλουτένη 
Χωρίς ΓΤΟ 
Υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες 
Πηγή μαγνησίου, σιδήρου και ψευδαργύρου 
Ψημένο χωρίς λίπη 
Από τις δικές μας βιολογικές καλλιέργειες στην Αυστρία

Τα σνακ δεν ήταν ποτέ 
τόσο υγιεινά

Βάρος 45 g
Γεύσεις tamari, φρούτα - 

σοκολάτα, πίτσα
Συσκευασία 10 σακ./χαρτοκιβώτιο

Λήξη 12 μήνεςΒάρος μπάρα 42g / 
kex 45g

Γεύσεις kex κάνναβης,
μπάρα 
κάνναβης

Συσκευασία μπάρες 24 τμχ 
/ χαρτοκιβώτιο
kex 16 τμχ / 
χαρτοκιβώτιο

Λήξη 12 μήνες

KEX
33% πρωτεΐνη
Χαμηλή  
περιεκτικότητα  
σε σάκχαρα
Χωρίς γλουτένη
Σπόροι & λάδι  
κάνναβης
Σπόροι Chia 
Χλωρέλλα
Χλωροφύλλη
Φολικό οξύ

ΜΠΑΡΑ
Ωμό τρόφιμο
Βιολογικό
Vegan 
Χωρίς γλουτένη 
και αλλεργιογόνα
Φυτική πρωτεΐνη
Σπόροι με φύτρο 

ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΟΜΑ

Το Power Coffee είναι ένα από τα καλύτερα φυσικά και βιολογικά διεγερτικά.
Για όσους αναζητούν μια γευστική ενίσχυση για το σώμα και το μυαλό χωρίς 
παρενέργειες, το Power Coffee είναι η ιδανική επιλογή. Το Μείγμα Espresso 
αποτελείται από 100% βιολογικούς, πιστοποιημένους κόκκους υψηλής 
ποιότητας. Το Power Coffee σάς εγγυάται μια γευστική και υγιεινή διέγερση 
που διαρκεί, χάρη στη μοναδική μέθοδο αργού ψησίματος. Με τη μέθοδο 
αυτή αναδεικνύεται το πλήρες αντιοξειδωτικό δυναμικό των κόκκων χωρίς να 
προκαλούνται προβλήματα στο στομάχι και την πέψη. Ιδανική καθημερινή 
επιλογή για σωματικά και πνευματικά δραστήρια άτομα, τα οποία αναζητούν ένα 
100% φυσικό διεγερτικό που να μπορούν να εμπιστευτούν.

Βάρος 250 g
Γεύσεις espresso 

βιολογικής 
καλλιέργειας

Συσκευασία 10 τμχ / 
χαρτοκιβώτιο

Λήξη 22 μήνες

Υψηλής βιολογικής ποιότητας
Πλήρες αντιοξειδωτικό δυναμικό 
Χωρίς παρενέργειες στην πέψη
Ενέργεια που διαρκεί
Χωρίς γλουτένη
Χωρίς υδατάνθρακες 
Χωρίς τοξίνες

Πλήρως Βιολογικό
Η δύναμη του καφέ

ΝΕΟΓΕΥΣΗ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ



Η ΜΠΆΡΆ ΠΡΩΤΕΐΝΗΣ μας είναι ένα προϊόν για δραστήριους άντρες και 
γυναίκες ηλικίας 16 έως 60 ετών. Είναι το τέλειο σνακ όσους επιδίδονται σε 
αθλητικές δραστηριότητες για λόγους αναψυχής καθώς και μια υγιεινή και 
βολική εναλλακτική επιλογή σνακ για το γραφείο, το δρόμο και την εξοχή.

Στο KEX η αμαρτωλή γεύση της κλασσικής ζαχαροπλαστικής συνδυάζεται με τις 
θρεπτικές παραμέτρους των πιο εκλεπτυσμένων προϊόντων fitness. 
Ο μοναδικός αυτός συνδυασμός κάνει το KEX ένα από τα καλύτερα προϊόντα στο είδος 
του παγκοσμίως. 

Ακόμα ένα πρωτότυπο προϊόν της σειράς Protein, για το οποίο είμαστε πολύ 
περήφανοι. Το Protein Cake αποτελεί το τέλειο συνοδευτικό για τον καφέ ή 
το τσάι σας καθώς και την ιδανική επιλογή για όλους όσοι δεν μπορούν να 
αντισταθούν στα γλυκά αλλά επιζητούν επιπρόσθετα οφέλη στο φαγητό τους.

Γευστικό βελγικό μικλσέικ με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, με 
γλυκαντικά από φυσικό εκχύλισμα Στέβια. Το μιλκσέικ έχει υπέροχη γεύση, 
παρασκευάζεται από φρέσκο γάλα και δεν περιέχει τεχνητές γλυκαντικές 
ουσίες. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε ίνες, το Protein Shake είναι 
ένα καλό υποκατάστατο γεύματος, ενώ χάρη στη χαμηλή περιεκτικότητά του 
σε υδατάνθρακες είναι το ιδανικό υποκατάστατο βραδινού γεύματος για όσους 
προσέχουν το βάρος τους.  

Ένα διατροφικά ισορροπημένο σνακ για όλες τις γυναίκες που ενδιαφέρονται για 
την υγεία, την εμφάνιση και την ευεξία τους. Το SlimZone έχει χαμηλό γλυκαιμικό 
δείκτη και, συνεπώς, σας κάνει να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χαμηλή σε σάκχαρα, περιέχει 
βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και L-καρνιτίνη. Η σύνθεσή του είναι ιδανική για 
όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος ή προσέχουν το βάρος τους, ταυτόχρονα, 
όμως, είναι τόσο γευστικό που αποτελεί μια υγιεινή εναλλακτική επιλογή στα 
παραδοσιακά γλυκά. Είναι το τέλειο σνακ που μπορείτε να απολαμβάνετε χωρίς 
τύψεις, μια λιχουδιά για το διάλειμμα ή τον καφέ. 

Το Life + Energy σας τονώνει πνευματικά και σωματικά. Αποτελείται από 
σύνθετους υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες & μεταλλικά στοιχεία και 
είναι εμπλουτισμένο με gingko, καφεΐνη και ταυρίνη. Η μπάρα εγγυάται τη 
γρήγορη αύξηση των επιπέδων ενέργειάς σας και τη διατήρηση σταθερής 
απόδοσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μπάρα αυτή δε δυσχεραίνει τη 
διαδικασία της πέψης, με αποτέλεσμα να παραμένει περισσότερο αίμα στους 
μυς, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη μεταφορά οξυγόνου σε αυτούς. Ιδανικό 
για όσους επιδίδονται σε αθλήματα αντοχής, ανθρώπους σε διαρκή κίνηση, 
μαθητές και όλους όσοι έχουν επιλέξει έναν ενεργητικό τρόπο ζωής.

Το Organic Protein Pasta είναι ιδανικό για αυτούς που επιθυμούν 
περισσότερη πρωτεΐνη και ζυμαρικά με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Δεν 
περιέχει γλουτένη και λακτόζη, παρασκευάζεται μόνο από φασόλια και 
νερό. Επειδή το απλό είναι και όμορφο.

25% Πρωτεΐνη 
0% Τρανς λιπαρά
Σύνθετοι υδατάνθρακες
Προβιοτικές ίνες
Βιταμίνες & Μεταλλικά  
στοιχεία

30 - 33% Πρωτεΐνη 

Χαμηλή περιεκτικότητα  
σε σάκχαρα

0% Τρανς λιπαρά

Κατάλληλο για  
διαβητικούς

Χωρίς γλουτένη

Μεταλλικά στοιχεία  
για την καταπολέμηση  
μυικών σπασμών

25 g Πρωτεΐνη 
Χαμηλοί υδατάνθρακες
Χαμηλά λιπαρά
Με γλυκαντικό από  
εκχύλισμα του φυτού Στέβια 
Χωρίς τεχνητές  
γλυκαντικές ουσίες
Χωρίς τεχνητές  
χρωστικές ουσίες
Χωρίς τεχνητά συντηρητικά
Προβιοτικές ίνες

Υπέροχη γεύση 
21 % Πρωτεΐνη 
Χωρίς γλουτένη
Φολικό οξύ

0% Τρανς λιπαρά
20 % Πρωτεΐνη
Χαμηλός γλυκαιμικός  
δείκτης
Προβιοτικές ίνες
L-Καρνιτίνη

45% Πρωτεΐνη
Βιολογικό
Χωρίς γλουτένη
Βιοδυναμικό
Υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες
Vegan
ΧΩΡΙΣ ΓΤΟ

Ενέργεια που διαρκεί
Βιταμίνες & Μεταλλικά  
στοιχεία
Υψηλή περιεκτικότητα  
σε ίνες
10 % Πρωτεΐνη
Ginko, Ταυρίνη, Καφεΐνη

Δώστε στο σώμα 
σας 
αυτό που 
χρειάζεται

Τόσο...
KEXy

Σνακ
χωρίς τύψεις

Χαλαρώστε με το 
απολαυστικό ΚΕΪΚ

Ενέργεια, 
όταν τη χρειάζεστε

ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΟΜΑ

Βάρος 50 g
Γεύσεις σοκολάτα με 

καφεΐνη, βανίλια με 
καφεΐνη

Συσκευασία 28 τμχ / 
χαρτοκιβώτιο

Λήξη 12 μήνες

Βάρος 200 g
Γεύσεις μαύρα 

φασόλια,
πράσινα 
φασόλια

Βάρος 40 g
Γεύσεις σοκολάτα, κόκκινα 

μύρτιλλα & 
γκότζι μπέρι, βανίλια & 
ξηροί καρποί

Συσκευασία 28 τμχ / χαρτοκιβώτιο
Λήξη 12 μήνες

Ποσότητα 310 ml
Γεύσεις σοκολάτα, βανίλια

Συσκευασία 12 τμχ / 
χαρτοκιβώτιο

Λήξη 12 μήνες

Βάρος 60 g
Γεύσεις σοκολάτα, βανίλια, 

ξηροί καρποί, 
φράουλες, μπισκότα & 
κρέμα 

Συσκευασία 21 τμχ / χαρτοκιβώτιο
Λήξη 12 μήνες

Βάρος 40 g
Γεύσεις σοκολάτα, ξηροί 

καρποί, 
βανίλια & γάλα

Συσκευασία 20 τμχ / χαρτοκιβώτιο 
/ σοκολ.
20 τμχ / χαρτοκιβώτιο / 
ξηροί καρποί
16 τμχ / χαρτοκιβώτιο 
/ βανίλια

Λήξη 12 μήνες

Βάρος 50 g
Γεύσεις βανίλια

Συσκευασία 20 τμχ / χαρτοκιβώτιο 

Λήξη 12 μήνες
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