
Karta sprzedażowa
SHAPE CODE® Protein Shake
700 g

Cecha Zaleta Korzyść (dla  
użytkownika produktu)

Produkt na 
bazie białka 
serwatkowego

Białko serwatkowe jest doskonałym 
wsparciem procesu budowy 
beztłuszczowej masy mięśniowej. 
Dodatkowo może mieć lepszy wpływ 
na spalanie tłuszczu i uczucie sytości 
w porównaniu z innymi rodzajami 
białek, tym samym wspierając kontrolę 
masy ciała.

Wsparcie procesu budowy 
beztłuszczowej masy 
mięśniowej oraz procesów 
metabolicznych.

Produkt bez 
laktozy*

Nietolerancja organizmu na produkty 
zawierające laktozę (np. mleko, 
jogurty, śmietana), może prowadzić 
do niedoborów białka w diecie. SHAPE 
CODE® Protein Shake może stanowić 
doskonałe uzupełnienie diety w białko 
bez laktozy.

Uzupełnienie diety w białko dla 
osób z nietolerancją laktozy.

Formuła 
bogata w trzy 
rodzaje białka 
serwatkowego: 
koncentrat 
(WPC), 
izolat (WPI) 
i hydrolizat 
(WPH)

Zróżnicowane tempo przyswajalności 
poszczególnych rodzajów białka, 
sprawia, że jest ono wchłaniane przez 
organizm stopniowo i przez dłuższy 
czas (nawet do 3 godzin po treningu). 

Organizm zyskuje cenny budulec 
wspomagający rozbudowę 
masy mięśniowej oraz wsparcie 
wobec utrzymujących się 
efektów długotrwałej aktywności 
fizycznej (t.j. wsparcie 
procesów regeneracji – w tym 
procesów rekonwalescencji 
po urazach mięśniowych 
i kostnych, wsparcie funkcji 
odpornościowych oraz ochronę 
tkanek mięśniowych przed 
rozpadem).



Produkt 
słodzony 
Palatynozą™

Palatynoza™ to węglowodan 
pochodzenia naturalnego określany 
często jako „inteligentny”, który 
dzięki wyjątkowo niskiemu indeksowi 
glikemicznemu, dostarcza energię 
w bardziej zrównoważony sposób 
w porównaniu do innych substancji 
słodzących. Jednocześnie 
dostarcza taką samą ilość energii 
węglowodanowej, jak sacharoza.

Stałe i długotrwałe wsparcie 
energetyczne organizmu 
podczas wysiłku fizycznego.

Wsparcie w utrzymaniu 
optymalnego poziomu glukozy 
we krwi.

WATTS’UP®**

WATTS’UP®** to zastrzeżona formuła 
całkowicie naturalnego ekstraktu 
z owoców słodkich pomarańczy 
(Citrus sinensis) standaryzowana 
na zawartość hesperydyny w jej 
najbardziej aktywnej konformacji. 
Działanie WATTS’UP®** wykazujace 
pozytywny wpływ na wydajność 
ćwiczeń u umiarkowanie 
wytrenowanych osób, zostało 
potwierdzone badaniami klinicznymi.

Zwiększona wydajność 
ćwiczeń u umiarkowanie 
wytrenowanych osób (działanie 
składnika WATTS’UP®** poparte 
badaniami klinicznymi).

Dawka dobowa formuły WATTS’UP®** zasto-
sowana w badaniach klinicznych (400 mg) 
jest zawarta w 2 porcjach (70 g) SHAPE 
CODE® Protein Shake.

Produkt 
słodzony 
glikozydami 
stewiowymi

Glikozydy stewiolowe stanowią 
całkowicie naturalną substancję 
słodzącą, mają zerową kaloryczność. 
Ponadto glikozydy stewiowe wykazują 
właściwości prozdrowotne m.in. 
sprzyjają obniżaniu ciśnienia krwi.

Przyjemny, słodki smak bez 
„pustych” węglowodanów.

Substancje słodzące zawarte 
w SHAPE CODE® Slim Shake 
wykazują właściwości 
prozdrowotne.

Wysoka 
zawartość 
aminokwasów 
rozgałęzionych 
BCAA

Białka zawarte w SHAPE CODE® 
Protein Shake posiadają wysoką 
zawartość aminokwasów 
rozgałęzionych BCAA, które stanowią 
wsparcie dla beztłuszczowego wzrostu 
mięśni.

Wsparcie beztłuszczowego 
wzrostu mięśni.

Zmniejszone powysiłkowe 
zmęczenie mięśniowe.

Korzystny wpływ na procesy 
regeneracyjne organizmu.

100% składu 
to składniki 
pochodzenia 
naturalnego

Produkt oparty wyłącznie o składniki 
pochodzenia naturalnego, 
brak substancji potencjalnie 
niebezpiecznych.

Produkt NIE ZAWIERA 
konserwantów, sztucznych 
barwników, sztucznych 
słodzików, sztucznych 
aromatów, sztucznych 
wypełniaczy i JEST WOLNY od 
GMO.

NIE ZAWIERA 
glutenu i soi

SHAPE CODE® Protein Shake może być 
bezpiecznie stosowany przez osoby 
zmagające się z nietolerancją glutenu.

Produkt NIE ZAWIERA glutenu 
i soi.



Proukt 
znajduje się 
na Liście 
Kolońskiej®*** 
(Cologne List®)

SHAPE CODE® Protein Shake – został 
przetestowany pod kątem substancji 
dopingujących z negatywnym 
wynikiem i od teraz znajduje się 
na Liście Kolońskiej®*** wśród 
bezpiecznych suplementów diety.

Shake białkowy SHAPE 
CODE® Protein Shake jest 
w pełni bezpieczny dla 
osób uprawiających sport 
amatorsko jak i zawodowo, 
ponieważ nie zawiera żadnych 
niedozwoolonych sustancji 
dopingujących.

* Jest odpowiedni do spożycia dla osób z nietolerancją laktozy. Produkt NIE ZAWIERA laktozy (35 g proszku rozpuszczone w 200 ml wody 
zawiera <0,01 g laktozy na 100 ml produktu ).
** WATTS’UP® jest znakiem towarowym firmy BioActor B.V.
*** Lista Kolońska® to inicjatywa podjęta przez Centrum Olimpijskie Nadrenii, która pozwala ocenić czystość substancji. Produkty testuje 
się pod kątem niedozwolonych substancji w rygorystycznym procesie certyfikacji przez jedno z czołowych laboratoriów na całym świecie 
w analizie suplementów.


