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Ekološki prehrambeni dodatki in super živila  
za profesionalne in rekreativne športnike  
 
V zadnjih desetletjih se veliko govori o prehrani športnikov. Dejansko je hrana športnikov postala že 
prava znanstvena veja.  

 
 
Prvi del e-knjige je namenjen rekreativnim in tudi profesionalnim 
športnikom, ki želijo dosegati boljše rezultate – fizična moč, hujšanje 
ali energija med  vadbo – z uravnoteženo in zdavo prehrano ter z 
dodatkom super živil.  
 
V zadnjem obdobju so superživila med profesionalnimi in 
rekreativnimi športniki izjemno zanimiva izbira, saj jim s svojo bogato 
hranilno vrednostjo zagotavljajo zadostno količino prepotrebnih 
hranil. Ob povečanih naporih morajo namreč telesu zagotoviti 
kakovosten vir energije že med vadbo in snovi za učinkovito 
regeneracijo po njej. 
 

 
Drugi del e-knjige je namenjen profesionalnim športnikom, ki želijo okrepiti svoje zdravje, obenem 
pa izboljšati telesno pripravljenost in športno zmogljivost, ali celo dosegati vrhunske rezultate. Edini 
ekološki prehrambeni dodatki za športnike v Sloveniji - ORGANICORE so sedaj na voljo tudi v Normi. 
Izdelki so zasnovani na podlagi kliničnih študij in starodavnih zanj ajurvede ter tradicionalne kitajske 
medicine.  
 
Kot večina ljudi v razvitem svetu, tudi 
športniki (z redkimi izjemami) pojejo 
preveč industrijsko predelane hrane, ki 
zajema cel kup izdelkov iz bele moke, živil 
z veliko sladkorja in živil živalskega izvora. 
Pospeševanje svojega regenerativnega 
procesa pa iščejo v športni prehrani. Del 
celovite rešitve je v oblikovanju 
prehranjevalnega režima, osnovanega na 
bazični prehrani, ki temelji na živilih 
rastlinskega izvora. Prehrana ni vse, je pa 
bistven košček mozaika. Odgovornost za 
svoje odločitve pa mora sprejeti vsak 
človek zase. 
 
Več o prehrani za športinke si lahko preberete v Norminem nasvetu tukaj. Še več nasvetov o zdravem 
načinu prehranjevanja in zdravem živjenjskem stilu pa najdete v bogati zbirki Norminih nasvetov 
tukaj.  
 
Z ljubeznijo,  
vaša Norma 

 

http://www.norma.si/
http://www.norma.si/nasveti/skrivnost-zdrave-prehrane-rekreativnih-sportnikov
http://www.norma.si/arhiv-nasvetov
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Super živilo za športnike: konopljin proteinski prah 

Pomoč pri oblikovanju mišičevja in hujšanju   

Beljakovine iz konoplje lahko telo zelo dobro asimilira, kar pomeni, da spodbujajo rast mišičnega 

tkiva in razvoj endokrinega sistema. Ta prehranski dodatek pomaga tudi pri hujšanju in oblikovanju 

mišičevja, nepogrešljiv pa je za ljudi, ki so občutljivi na gluten ali sojo. 

 

 

 

 

 

Proteinski prah jedilne konoplje v svoje napitke še posebej radi dodajajo športniki in aktivi ljudje saj 

jim predstavlja:  

 bogat vir proteinov, esencialnih maščobnih kislin, vlaknin in antioksidantov  

 povečano fizično zmogljivost 

 pomoč pri oblikovanju mišičevja 

 daljši občutek sitosti  

 pomoč pri izgubi odvečne teže 

Kako ga uživamo? 

Proteinski prah konoplje je idealen kot dodatek smoothi-jem in sokovom. Najbolje je, da ga 

zaužijemo s sokovi, mlekom (priporočam rastlinsko mleko, kot je sojino, riževo ipd., ki ne zasluzuje 

telesa), v smoothie-jih, shakih, solatah, omakah....     

Koliko ga uživamo?  

Za splošno počutje je dovolj, če ga zaužijemo 2 žlici na dan. Za športnike z napornim treningom se 

priporočajo 3 žlice 3 krat dnevno. Za optimalni izkoristek hranil naj športniki  zaužijejo prah 30 minut 

pred treningom in še enkrat v 30 minutah po končanem treningu.  

Proteinski prah jedilne konoplje Planet BIO 400 g 

Primeren za resne športnike in rekreativce z vzdržljivostnimi disciplinami 

Konopljin beljakovinski prah je še posebej primeren za resne športnike in rekreativce, ki se ukvarjajo z 

vzdržljivostnimi disciplinami. Konopljine beljakovine so boljše kvalitete kot sirotkine beljakovine. Telo jih 

vsrka hitro in porablja za rast celic. Obenem so lahko prebavljive, kar pomeni, da vam ni potrebno 

skrbeti glede neprijetnih prebavnih težav, ki jih ponavadi povezujemo z beljakovinami. 

http://www.norma.si/
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-prah-proteinski-iz-jedilne-konoplje-planet-bio
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-prah-proteinski-iz-jedilne-konoplje-planet-bio


www.norma.si                                                    

Polnovredne energijske ploščice Vegalife  
 

Pripravijo, vzdržujejo in obnavljajo - pred, med in po vadbi 
 

 

Ob športnih aktivnosti v telesu nastaja mlečna kislna, ki dodatno zakisa telo. Alkalne sestavine v 

polnovrednatih ploščicah Vegalife pomagajo telesu, da hitrje najde ravnovesje. 

Vsaka energijska ploščica Vegalife vsebuje premišljeno razmerje naravnih sestavin, ki v telesu 

reagirajo bazično (alkalno), hkrati pa glede na določeno potrebo omogočijo pravšnjo količino 

energije.  

V vseh treh različicah so dateljni*, lešniki*, dateljev sirup*, jagode*, kakav (polnomasten ali 

nemasten)*, sončnično olje*, maca*, spirulina*, ekstrakt zelenega čaja* in arome.  

*iz ekološke pridelave.  

Ploščici Endurance in Protein pa vsebujeta tudi grahove beljakovine.  

Izdelki vsebujejo samo naravne sestavine, so brez GSO, brez soje, brez mlečnih in drugih živalskih 

sestavin, brez rafiniranih sladkorjev in umetnih sladil.  

 

 

http://www.norma.si/
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Polnovredna ploščica Vegalife ENERGY – pripravi  

 

Odlična je za uživanje pred treningom ali kot prigrizek.  

Polnovredna ploščica Vegalife ENDURANCE – vzdržuje  

 

Odlična za uživanje med treningom, fizično aktivnostjo in vedno, ko želimo energijo dalj časa.  

Polnovredna ploščica Vegalife PROTEIN – obnovi  

 

Odlična je za uživanje po treningu, fizični aktivnosti in vedno, ko želimo res veliko dodatne energije.  

 

http://www.norma.si/
http://www.norma.si/cokolade/izdelek/bio-ploscica-energijska-energy-prepare-vegalife
http://www.norma.si/cokolade/izdelek/bio-enrgijska-ploscica-endurance-sustain-vegalife
http://www.norma.si/cokolade/izdelek/bio-energijska-ploscica-protein-recover-vegalife
http://www.norma.si/cokolade/izdelek/bio-ploscica-energijska-energy-prepare-vegalife
http://www.norma.si/cokolade/izdelek/bio-enrgijska-ploscica-endurance-sustain-vegalife
http://www.norma.si/cokolade/izdelek/bio-energijska-ploscica-protein-recover-vegalife
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Kokosova voda 

Hidrira telo in pomaga pri hujšanju  
 
Kokosova voda je naravna pijača, ki lahko rehidrira telo in mu ob tem zagotavlja še nekatere nujno 
potrebne minerale kot sta kalij in natrij. Kokosova voda nima umetnih dodatkov in vsebuje znatno 
količino elektrolitov, medtem ko ima nizko energetsko vrednost. Kokosova voda je zato le zelo 
osvežujoča pijača in je izjemno učinkovita pri hidriranju telesa. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 Preprečuje mišične krče bolje kot banane in drugi športni napitki, ravno tako zaradi svoje 

velike vsebnosti elektrolitov. 

 Pomaga pri hujšanju, saj lahko nadomesti druge visokokalorične osvežilne in gazirane pijače. 

 Kokosova voda vsebuje več kalija (približno 294 mg) kot večina športnih pijač (117 mg) in 

večina energijskih pijač. 

 Kokosova voda vsebuje le 5 mg naravnih sladkorjev in visoko stopnjo klorida (118 mg). 

 Kokosova voda blagodejno deluje na kožo, tako kot pijača, kot tudi če jo nanesemo 

neposredno na kožo, kjer pomaga pri zdravljenju aken in rdečice. 

Vsebuje številne koristne vitamine, minerale in proteine  

Poleg tega, da je bogata je z vitaminoma C in B, v njej najdemo vse najpomembnejše minerale, kalcij, 

kalij in magnezij ter železo, fosfor, natrij in baker. Kozarec kokosove vode vsebuje približno 550 mg 

kalija, kar je skoraj dvakrat toliko kot ga najdemo v eni banani. Kokosova voda je izjemno bogata s 

proteini.  

Na kaj bodite pozorni pred nakupom?  

Pri nakupu kokosove vode bodite pozorni na napise na embalaži. Termično obdelana kokosova voda 

izgubi večino koristnih sestavin. Izberite tiste znamke, ki vsebujejo kokosovo vodo, obdelano s hladno 

sterilizacijo. Nekatere kokosove vode vsebujejo dodane vitamine in druge sestavine, vendar se je 

bolje odločiti za popolnoma naravne in ekološko pridelane različice.  

                               

Bio kokosova voda Dr. Martins 500 ml                   

Različni minerali in zdrave bakterije, ki so prisotni v kokosovi vodi, omogočajo našemu telesu, da si 

opomore po naporni telovadbi, zaradi česar je ta pijača veliko boljša od ostalih pijač za športnike. 

Kokosova voda prav tako pomaga pri prebavi in optimizaciji mišične zmogljivosti, razstruplja in razkisa 

telo, dviguje imunski sistem in izboljšuje pretok krvi ter pomaga ohranjati telesno temperaturo. 

http://www.norma.si/
http://www.bodieko.si/banane
http://www.norma.si/napitki/izdelek/bio-napitek-drmartins-iz-kokosa-500-ml
http://www.norma.si/napitki/izdelek/bio-napitek-drmartins-iz-kokosa-500-ml
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Chia semena  

Pospešujejo regeneracijo po športu   
 
Chia semena so majhna, vendar veličastna in nabito polna z nutrienti. Poleg tega, da so najvišji znan 
rastlinski vir omega-3 esencialnih maščobnih kislin, so chia semena tudi odličen vir vlaknin, 
aminokislin, antioksidantov in različnih mineralov, vključno z železom, kalcijem, cinkom in 
magnezijem, če jih naštejemo le nekaj. 
 
 
 
 
 
Odlične lastnosti chia semen:  
 

 najbogatejši vir rastlinskih Omega 3 maščobnih (60 %)  
 pomagajo pri hujšanju (zaradi svoje hidrofilne sposobnosti daje v želodcu občutek sitosti) 
 pospešujejo regeneracijo po športni aktivnosti  
 povečujejo fizično vzdržljivost 
 izredno bogata z antioksidanti, bogata z vitamini (A, B1, B2, B3, B6, B8, E) 
 vsebujejo veliko mineralov (kalcij, kalij, magnezij, fosfor, železo, natrij, cink,...) 
 izboljšujejo prebavo  

 
Chia semena vsebujejo: 
 

 2x več Omega 3 maščobnih kislin kot atlantski losos, 
 3x več antioksidantov kot sveže borovnice, 
 5x več kalcija kot mleko, 
 3x več železa kot špinača, 
 2x več kalija kot banana! 

 
Kako jih uporabljate?  
 
Vmešajte v kosmiče, smoothie, omake, solate. Za športnike priporočamo uživanje chia semen pred 
športno aktivnostjo (dajejo moč, povečujejo fizično vzdržljivost). 1 veliko žlico vmešajte v smoothie 
ali naravni sok.  

                                                                        

 

Bio chia semena Planet BIO 200 g    Chia semena Vegalife 250 g  

Odlična so za športnike, ki želijo hitro regenerirati svoje mišice po napornih treningih in bi radi povečali 

svojo vzdržljivost in mišično maso. 

http://www.norma.si/
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-semena-chia-planetbio-200-g
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-chia-semena-vegalife-250-g
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-semena-chia-planetbio-200-g
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Jagode Acai v prahu  
 
 

Dajejo moč in razgrajujejo maščobe  
 
Kako nam acai jagode pomagajo oblikovati postavo? 
 
Acai jagode so zelo znane kot prehransko dopolnilo, ki nam pomaga oblikovati postavo. Njihov vpliv 
na telesno težo lahko v veliki meri pripišemo dejstvu, da pospešujejo metabolične procese. To se 
zgodi zaradi velike količine antioksidantov, ki jih vsebujejo. Zaradi slednjih se maščoba hitreje 
razgradi, telo dobi več energije, utrujenost pa izgine. Same jagode pa vsebujejo tudi polifenole 
cianidine, ki zmanjšujejo absorpcijo maščob v telesu. Tako metabolizem maščob, kot povišana raven 
energije, pa seveda prispevata k hujšanju, ki je hitrejše in lažje in to brez stranskih učinkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zvišuje nivo energije 

 Izboljšuje presnovo in prebavo, pomaga pri izgubi odvečne telesne teže 

 Prispeva k lepšim lasem, očem in koži 

 Krepi imunski sistem  

 Izboljšuje spanec, pomaga pri nespečnosti  

 Izboljšuje koncentracijo  

 Razstruplja telo  
 
Kako uporabljamo Acai?  
 
1 – 2 čajni žlički dnevno pri normalno aktivnih ljudeh. Za športnike priporočamo 1 jedilno žlico acai 
prahu pred športno aktivnostjo (za moč in energijo) in 1 žlico prahu po športni aktivnosti (za 
regeneracijo).  Acai v prahu vmešajte v sok, smoothie ali sadno solato.  
 

 
 
Bio acai v prahu Planet BIO 100 g  
 

Acai je superživilo za športnike 

Acai jagode vsebujejo vse snovi, ki jih v svoji prehrani potrebujejo športniki. Uživanje teh jagod je 

primerno ob telesni aktivnosti. Jagode vsebujejo skoraj vse esencialne aminokisline, ki omogočajo 

optimalno delovanje mišic, povečajo vzdržljivost in moč. Torej je Acai idealen za ljudi, ki se ukvarjajo s 

športom in ki si želijo z njim oblikovati svoje telo. 

http://www.norma.si/
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-acai-v-prahu-planet-bio-100-g
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-acai-v-prahu-planet-bio-100-g
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Maca 
 

Naraven dvig energije  
 
Maca je gomoljasta rastlina iz visokih Andov v Peruju, ki postaja čedalje bolj  priljubljena po vsem 
svetu, saj z njenim rednim uživanjem  naredimo telesu veliko uslugo.  
 
11% korena v prahu predstavljajo beljakovine, vsebuje pa tudi preko 20% zdravih maščobnih kislin, 
bogat je s kakovostnimi ogljikovimi hidrati, ki zagotavljajo takojšen vir energije. Učinke, ki jih ima 
uživanje korena maca na povečanje telesne energije, večina ljudi občuti takoj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maca velja za adaptogeno rastlino. Adaptogen je snov, ki ima v našem telesu pomembno vlogo pri 
povečevanju odpornosti, dovajanju energije, krepitvi imunskega sistema in preprečevanju stresa. 
Tesno vpliva na hormonski sistem, ta pa na: metabolizem, energijsko stanje organizma, rast, spolno 
moč in splošno počutje. Maca ne vsebuje hormonov, ampak v sebi skriva snovi, ki v telesu na 
popolnoma naraven način uravnavajo izločanje hormonov v primernih količinah. 
  

 Viša nivo energije in povečuje vzdržljivost  

 Povečuje odpornost in izboljša splošno počutje  

 Uravnava hormonska neravnovesja  

 Povečuje plodnost  

 Izboljšuje umske in učne sposobnosti  

 Zmanjšuje tveganje za pojav različnih bolezni (rakava obolenja, bolezni srca in ožilja…)  
 
Kako jo uporabljamo?  
 
Pred športno aktivnostjo (za moč in vzdržljivost)  priporočamo od začetka 1 čajno žličko mace v 
prahu, vmešano v smoothie, naravne sokove, muslije, sadne solate. V obdobju 14 dni lahko količino 
povečate do 1 velike jedilne žlice. Po športni aktivnosti (za regeneracijo) priporočamo prav tako od 
začetka 1 čajno žličko, količino pa lahko v 14 dneh postopoma povečate do 1 velike jedilne žlice.  
 

      
 
Bio Maca v prahu Planet BIO 300 g                       BIO maca v prahu Vegalife 250 g 

Maca je bogata z esencialnimi hranilnimi snovmi in je odličen vir energije, vzdržuje fizične in umske 

sposobnosti in pomaga ohranjati optimalno vzdržljivost in vitalnost. Odlična je za vse, ki želijo povečati 

mišično maso. Atleti, dvigovalci uteži, bodibilderji in drugi športniki se zaradi vsebnosti glikozidnih 

steroidov v vedno večjem številu obračajo k Maci kot naravni in zdravi alternativi anabolnim steroidom. 

Posebej priljubljena je med alpinisti in ekstremnimi športniki.   

http://www.norma.si/
http://www.norma.si/superhrana/gomolji-in-koreninice/izdelek/bio-maca-v-prahu-planet-bio-300-g
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-maca-v-prahu-vegalife-250-g
http://www.norma.si/superhrana/gomolji-in-koreninice/izdelek/bio-maca-v-prahu-planet-bio-300-g
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Goji jagode  

 

Bogate z vitamini, minerali in beljakovinami  
 
Goji jagode v sebi skrivajo kar 18 vrst aminokislin, od tega jih je 8 esencialnih, ki jih telo samo ne 
more tvoriti. Esencialne aminokisline so potrebne za izgradnjo mišične mase. Prav tako vsebujejo 6 
vitaminov, 5 nenasičenih maščob, 11 mineralov ter druge učinkovine. 
 
Goji jagode so majhni rdeči plodovi navadne kustovnice, ki v naravi, v obliki visokega grma avtohtono 
raste na Kitajskem. Tam se jih v tradicionalni medicini že dolgo uporablja za krepitev splošnega 
zdravja in predvsem energijo jeter.   
 
Kitajska tradicionalna medicina visoko ceni goji jagode že tisočletja, kakšne koristi pa prinašajo nam, 
če se z njimi redno sladkamo?  
 

 Zvišujejo nivo energije  

 Lahko pomagajo pri izgubi odvečne teže 

 Krepijo in razstrupljajo jetra 

 Krepijo imunski sistem  

 Pripomorejo k lepši koži, lasem in nohtom  

 Delujejo preventivno protirakavo  
 
Kako jih uporabljamo?  
 
Uživam 10 g suhih plodov dnevno, kar znaša približno 1 prgišče. Plodove lahko uživamo same, takšne 
kot so, ali pa jih primešamo muslijem, žitaricam ali oreščkom. Lahko pa jih zmešamo v smoothie in 
sokove.  
 
 
 

                                                       
Bio goji jagode Planee BIO 150 g   Bio goji jagode Vegalife 200 g  
 
  

http://www.norma.si/
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-goji-jagode-planetbio-150-g
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-goji-jagode-vegalife-200-g
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-goji-jagode-planetbio-150-g
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Guarana v prahu  
 

Za dolgotrajen dvig energije  
 
Guarana vsebuje guarin, ki je skoraj identičen kofeinu, le da se veliko počasneje absorbira v krvni 
obtok in ima zato daljši, bolj enakomeren in bolj prijeten učinek. Guarana zvišuje nivo energije in 
fizično vzdržljivost, nas ohranja budne, izboljšuje spomin, čisti krvni obtok, vzpodbuja metabolizem, 
deluje kot antioksidant, lahko poveča spolno slo in pomaga pri prebavnih motnjah.  
 

 Zvišuje nivo energije in fizično vzdržljivost  

 Pospešuje metabolizem in lahko pomaga pri izgubi odvečne teže 

 Krepi koncentracijo in spomin  

 Deluje kot afrodiziak  

 Čisti krvožilje  
 
Kako jo uporabljamo?  
 
Vmešajte 1 g (1/3 čajne žličke) prahu na dan v sadni ali zelenjavni sok oz. smoothie ali vodo. Učinkuje 
kot 2 skodelici kave. Guarano  pijemo pred športno aktivnostjo saj nam da veliko energije.  
 

 
 
Bio guarana v prahu Planet BIO 100 g  
 
 

  

http://www.norma.si/
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena?izdelek=8012
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena?izdelek=8012
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Pšenična trava v prahu  

Oskrbi telo z vitamini in minerali, dviguje raven energije in razstruplja  

 

 

 

 

Mlada zelena pšenična trava je odličen naravni vir klorofila, vlaknin, beljakovin, vitaminov in 

mineralov, ki skupaj lahko pripomorejo k urejeni prebavi, odstranitvi toksinov iz telesa in povzročijo 

splošno izboljšanje krvne slike.  

Vsebuje veliko klorofila (razstruplja, spodbuja tvorbo hemoglobina in eritrocitov, čisti črevesje in 

ureja prebavo, deluje antikarcinogeno, pomaga pri odpravljanju notranjih vnetij in infekcij, pospešuje 

celjenje ran, odpravlja slab zadah, čisti dihalne poti) in 19 različnih aminokislin (vključno z vsemi 

esencialnimi). Od vitaminov vsebuje vitamine B skupine, vitamin E in vitamin A, od mineralov pa 

železo, magnezij, kalcij, fosfor, kalij in mnoge v manjših količinah.  

 Razstruplja in ureja prebavo  

 Dviguje nivo energije  

 Izboljša krvno sliko  

 Blaži kronične bolezni in notranja vnetja 

Kako jo uporabljamo?  

Pšenično travo v prahu je priporočljivo uživati po športni aktivnosti, saj odlično regenerira telo in ga 

oskrbi s vsemi potrebnimi vitamini in minerali. 1 čajno žličko prahu vmešajte v smoothie ali naravni 

sok.  

       

BIO pšenična trava v prahu Planet BIO 100 g   BIO pšenična trava v prahu Vegalife 200 g  

  

Ker so za učinkovito regeneracijo po športni aktivnosti potrebni tudi vitamini in minerali, je ob anaerobni 

vadbi vedno smiselno uživati čim več svežega sadja in zelenjave. Od superhrane po vsebnosti mineralov 

in vitaminov izstopata ječmenova in pšenična trava. Prva vsebuje enajstkrat večje količine kalcija od 

kravjega mleka in petkrat več železa od brokolija, obe pa s krepitvijo jeter spodbujata razstrupljanje. 

http://www.norma.si/
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-kakav-v-prahu-planetbio-300-g
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-psenicna-trava-v-prahu-vegalife-200-g
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-kakav-v-prahu-planetbio-300-g
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-psenicna-trava-v-prahu-vegalife-200-g
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Ječmenova trava v prahu  

Multivitaminski dvig imunskega sistema  

Ječmenova trava v sebi skriva pravo bogastvo koristnih snovi. Je antioksidant in bogata s klorofilom 

ter ima alkalni učinek na telo.  

 

 

 

 

 Popolna proteinska sestava (vseh 8 esencialnih aminokislin)  

 Pospešeno razstrupljanje  

 Izboljšana prebava 

 Znižanje ravni holesterola v krvi  

 Boljša krvna slika  

Kako jo uporabljamo?  

Ječmenovo travo v prahu je priporočljivo uživati po športni aktivnosti, saj odlično regenerira telo in 

ga oskrbi s vsemi potrebnimi vitamini in minerali. 1 čajno žličko prahu vmešajte v smoothie ali 

naravni sok. 

       

Bio ječmenova trava Planet BIO 100 g   Bio ječmenova trava Vegalife 200 g  

  

Proteinska sestava ječmenove trave je označena kot popolna, saj vsebuje vseh 8 esencialnih 

aminokislin. Ječemova trava v prahu je bogat vir klorofila, ki pomembno pripomore k razstrupljanju 

telesa. Vsebuje tudi veliko vitaminov in preko 500 različnih mineralov: 30 x več vitamina B1 in 11x več 

kalcija kot kravje mleko, 7x več karotenov in 5x več železa od špinače ter 7x več vitamina C od pomaranč. 

Od vitaminov vsebuje ječmenova trava v prahu še vitamine B2, B6, beta-karoten, vitamin E in vitamin K. 

http://www.norma.si/
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http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-jecmenova-trava-v-prahu-vegalife-200-g
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PREHRAMBENI DODATKI ZA ŠPORTNIKE  

Hialuronska kislina  
 
Blaži bolečine v sklepih in ščiti hrustanec  

 
Hialuronska kislina je naravno prisotna v človeškem telesu in je skoncentrirana predvsem v vezivnih 
tkivih in sklepih. Tekočina v sklepih deluje kot mazivo - preprečuje trenje kosti in s tem obrabo 
hrustanca. S staranjem telo proizvaja vedno manjšo količino hialuronske kisline. Tudi poškodbe in 
redne športne aktivnosti lahko povzročajo zmanjšanje nivoja hialuronske kisline in primernega 
maziva, zato se lahko hrustanec in druge sklepne strukture začnejo obrabljati. Sklepi postanejo togi in 
boleči. 
 

 
 
 
 
• učinkovito ščiti hrustanec in spodbuja gibljivost sklepov 
• blaži bolečine v sklepih 

 
Kako jo uporabljamo?  
 
Preventivno jo uživajte uživajte 2-3 mesece. Nato lahko kuro ponovite 1-2-krat po dva meseca. 

Zaužijte 7 kapljic razredčenih z nekaj vode, zjutraj na tešče. 

Pri že nastalih težavah v sklepih se čas uživanja podaljša tudi do 6 mesecev ali več, po potrebi. V tem 

primeru zaužijte 7 kapljic razredčenih z nekaj vode, zjutraj na tešče ter še dvakrat po 7 kapljic tekom 

dneva, izven obroka. 

 

HyalurOn Nutratec 30ml 

 

 
Hialuronska kislina odlično uravnava to izgubo hialuronske kisline, zato jo priporočamo vsem aktivnim in 
rekreativnim  športnikom, za odpravo že nastalih težav ali kot preventivo. 
 

http://www.norma.si/
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=10615
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=10615
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Klamatska alga NutriMax   

Povečanje mišišne mase, energije in dvig imunskega sistema  
 
NutriMax je odličen adaptogen za pomoč športnikom pri premagovanju učinkov psihofizičnega 
stresa. Klamatske alge vsebujejo celoten spekter vitaminov v naravni obliki (niso izvleček), ki 
sodelujejo v različnih fazah metabolnega procesa. Klamatska alga NutriMax je še posebej bogata z 
vitaminom A, vitamini B (B1, B3, B5, B9, B12), vitaminom K in minerali, kot so fluor, železo, molibden 
in jod. 
 
Delovanje je tesno povezano z boljšimi športnimi dosežki in vpliva na metabolizem energije in sintezo 
proteinov ter preprečuje poškodbe mišic. 
 

 
 
 
 

 za povečanje mišične mase,  

 za večjo proizvodnjo energije in mišične moči,  

 za boljši metabolizem lipidov,  

 za hitrejše okrevanje po športni dejavnosti in podporo imunskega sistema 
 
Kako jo uživamo? 
 
Priporočamo 2-3 kapsule 2x dnevno. 
 
 

 
Klamatske alge NutriMax  150 kapsul 

  

Minerali in oligoelementi, ki jih klamatska alga vsebuje, nadomeščajo delno tudi izgubo soli, ki nastane 
pri mišičnem delu. Zaradi njihovega močnega antioksidativnega delovanja lahko učinkovito pomagajo pri 
razstrupljanju organizma in ga na ta način varujejo pred izčrpanostjo. 
 
 

http://www.norma.si/
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-klamatske-alge-nutrimax-150-kapsul
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-klamatske-alge-nutrimax-150-kapsul
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A.I. Protex   

Okrevanja pri poškodbah kosti in mišic ter športnih poškodbah 

Naravna moč delovanja petih naravnih učinkovin – proteaze, kurkume, lubja mačjega kremplja, 

klamatske alge in grozdnih pešk. 

Visoke koncentracije proteaz v krvnem obtoku ima znatno protivnetno, protibolečinsko delovanje. 

Uporaba rastlinskih proteaz ima potrjeno delovanje za krajšanje obdobja okrevanja pri poškodbah 

kosti in mišic ter športnih poškodbah. 

Lubje mačjega kremplja raste v južnoameriškem tropskem gozdu v zgornjem toku Amazonke v 

Peruju. Dolga leta je bila s strani Indijancev mačji krempelj najbolj varovana skrivnost, zaradi številnih 

ugodnih učinkov -  deluje močno protivnetno, ščiti tkiva in organe pred oksidacijskim stresom. 

Kurkuma in grozdne peške imajo močno antioksidacijsko in protivnetno delovanje. 

Klamatska alga KlamathRW®max vsebuje zelo močne molekule, ki jih vsebuje izključno klamatska 

alga, to so AFA-fikocianini, ki imajo značilno protivnetno in antioksidativno delovanje, ščitijo in 

krepijo imunski sistem.   

 akutna in kronična vnetja  
 okrevanja pri poškodbah kosti in mišic ter športnih poškodbah 

Kako ga uživamo? 
 
4 kapsule dnevno med obroki.  

 

 

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 02 621 44 00 ali nam pišite na norma@norma.si. 

  

http://www.norma.si/
mailto:norma@norma.si
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FUzxtEJw2Zx-FM&tbnid=iBjvdqplC37HdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lekarnar.com/izdelki/a-i-protex-kapsule&ei=BWSQU_ahJ_L74QTj1YHQAg&bvm=bv.68445247,d.bGE&psig=AFQjCNG6chMqmnRHNfjoq9tgtSM-y-w6LQ&ust=1402057932397479
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ORGANICORE ECOHYDRATE    

Za hidracijo in vzdržjivost   

ECOHYDRATE™ vsebuje samo 100% ekološke ogljikove hidrate z veliko večjo biološko uporabnostjo 
od običajnih ogljikovih hidratov, saj v izdelku ni nobenih pesticidov ali drugih škodljivih kemikalij. 
Med telesno oziroma športno aktivnostjo vam bodo dajali dodatno energijo, obenem pa preprečevali 
izpraznitev glikogenskih zalog, vašega glavnega vira energije – kar je ključnega pomena za vse 
športnike, še posebej za vzdržljivostne, ki trenirajo po več ur dnevno. Zato boste lahko trenirali dlje in 
intenzivneje, pri naslednjem treningu pa boste manj utrujeni.  

 

 

 

 

 1.41 kg / za 40 napitkov po 7 dl 

 Pospešuje hidracijo / nadomešča elektrolite 

 Povečuje energijo, vzdržljivost in moč 

 Preprečuje mišične krče 

 Zmanšuje mišično utrujenost 

 Za vse športnike / športe 

 81% ekoloških sestavin. Brez umetnih sladil, barvil in ostalih zdravju škodljivih aditivov 

Vse sestavine izdelka in njihove pozitivne lastnosti so ključnega pomena za vse športnike, ki želijo 
trenirati in tekmovati na najvišjem nivoju. Zato je ECOHYDRATE™ najnaprednejši in superioren 
dodatek za hidracijo, povečanje vzdržljivosti ter temeljne športne zmogljivosti. Primeren je za vse 
športnike, od rekreativcev do profesionalcev, za športe, kot so tek, atletika, triatlon, kolesarstvo, 
tenis, plavanje, košarka, nogomet, rokomet, hokej, borilne veščine, smučanje, ragbi, veslanje...  

Kako in koliko ga uporabljamo? 

Za najboljši učinek zmešajte 1 merico (35 g) napitka ECOHYDRATE™ s 500-750 ml vode. Spijte 1 
merico 30-45 minut pred treningom in 1 merico vsako uro treninga ali tekmovanja. Za najboljši 
izkoristek vzemite ta izdelek skupaj z izdelkom RECOVERATOR™ po treningu ali tekmovanju, zaradi 
njunega izjemnega regenerativnega učinka. 

  

Organicore Ecohydrate 1,41 kg 

ECOHYDRATE™ vsebuje 1400 mg elektrolitov, s katerimi boste hitro nadomestili vse elektrolite, ki jih 
izgubite s potenjem, obenem pa boste preprečili pojav mišičnih krčev. Ker sta magnezij in kalcij vezana 
na malično kislino, Ecohydrate™ vsebuje tudi to kislino, ki spodbuja porabo kisika, dviguje raven celične 
energije oziroma ATP, kar pomeni večjo telesno zmogljivost. 

 
 

http://www.norma.si/
http://www.norma.si/sportni-prehrambeni-dodatki/izdelek/bio-organicore-ecohydrate-141-kg
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ORGANICORE RAW PROTEIN    

Za povečanje mišične mase in hitro regeneracijo  

ORGANICORE™ RAW PROTEIN je izdelek, ki smo ga vsi nestrpno pričakovali. Zavedati se moramo 

dejstva, da večina beljakovinskih dodatkov iz sirotke in kazeina (na ameriškem trgu) vsebuje 

rekombinantni goveji rastni hormon (rBGH), ki ga najdemo kot dodatek v prehrani krav. Veliko 

beljakovinskih dodatkov rastlinskega izvora med drugim vsebuje sestavine, kot so heksan (hlapljiva 

tekočina, ki onesnažuje zrak), ki se uporablja kot topilo v procesu pridobivanja beljakovin iz rastlin. 

Konvencionalni rastlinski beljakovinski dodatki lahko vsebujejo tudi mononatrijev glutamat (MSG), saj 

so narejeni iz odpadnih rastlinskih virov, ki niso primerni za prodajo in seveda vsebujejo visoke 

vrednosti glutamata.  

ORGANICORE™ RAW PROTEIN je izdelan v postopku z nizkimi temperaturami iz 100% ekološkega 

polnozrnatega rjavega riža, vključno z otrobi. Ima popoln aminokislinski profil, vrednost po kriteriju 

PDCAAS (metoda testiranja proteinske biološke prebavljivosti in biološke vrednosti) pa enako 1, kar 

pomeni, da zagotavlja organizmu vse esencialne aminokisline, njegova prebavljivost pa se lahko 

primerja s prebavljivostjo sirotke in kazeina. Njegova biološka vrednost (BV), učinkovitost absorpcije 

beljakovin iz živila in njihova poraba v telesu, je prav tako primerljiva z biološko vrednostjo sirotke. 

Izdelek ima obenem nizko vsebnost ogljikovih hidratov in maščob ter ne vsebuje laktoze.  

 

 

 

 

Kako in koliko ga uporabljamo? 

Za najboljši učinek zmešajte 1 merico (1 odmerek) praška ORGANICORE™ RAW PROTEIN s 150 do 300 

ml vode ali pa jo vmešajte v smoothie. Vzemite 1 do 4 odmerke, odvisno od vaših potreb po 

beljakovinah.  

 

Organicore Raw Protein 520 g  

ORGANICORE™ RAW PROTEIN je primeren za: posameznike s pomanjkanjem beljakovin v prehrani, 

športnike s povečano potrebo po vnosu beljakovin, posameznike z laktozno intoleranco, posameznike, ki 

želijo pridobiti mišično maso, posameznike, ki želijo hitro regeneracijo, vegetarijance in vegane, vse, ki 

želijo svoji prehrani dodati zdrav in ekološki vir beljakovin.  

 

http://www.norma.si/
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ORGANICORE ENDURE   

Prilagoditev telesa na zelo intenzivne napore 

ORGANICORE™ ENDURE je revolucionarna formula, temelječa na kliničnih študijah, in je namenjena 

vsem resnim športnikom,  oziroma za športe, kot so kolesarstvo, tek, atletika, triatlon, plavanje, tenis, 

košarka, nogomet, smučanje, rokomet...  

 

 

 

 

Edinstveni sinergični učinek ORGANICORE™ ENDURE vam bo zagotovo pomagal, da se bosta vaša 

vzdržljivost in temeljna telesna sposobnost dvignila na višji nivo!  

 200 vegi kapsul / 50 odmerkov / 25 dni 

 Povečuje vzdržljivost  in temeljno fizično sposobnost  

 Zvišuje laktatni prag, VO2 max in nivo EPO 

 Zmanjšuje nastajanje mlečne kisline in nivo kortizola 

 Zmanjšuje mišično utrujenost 

 Deluje adaptogeno in antioksidativno 

 Samo za zelo aktivne športnike 

 100% ekološke sestavine  
 
 

Kako in koliko ga uživamo?  

Za najboljši učinek vzemite 4 kapsule zjutraj ali dopoldne in 4 kapsule 1 uro pred vadbo. V dnevih 

počitka vzemite 4 kapsule zjutraj ali dopoldne in 4 kapsule popoldne. ORGANICORE™ ENDURE 

uporabljajte 25 dni, nato naredite 5 dni premora, preden začnete z novim ciklom.  

 

Organicore Powerendure 350 g 

Izdelek vsebuje 100% ekološke izvlečke rastlin, katerih delovanje je klinično dokazano: dviguje nivo EPO, 

povečuje VO2 max, zvišuje laktatni prag, zmanjšuje nastajanje mlečne kisline, znižuje pulz med vadbo, 

zmanjšuje mišično utrujenost, pospešuje regeneracijo, zmanjšuje koncentracijo stresnega hormona 

kortizola ter omogoča prilagoditev telesa na zelo intenzivne telesne napore. 

 
 

http://www.norma.si/
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ORGANICORE POWERENDURE    

Za večjo moč in vzdržjivost   

POWERENDURE™ je revolucionarna formula, temelječa na kliničnih študijah. Namenjena je vsem 
športnikom, ki bi radi povečali vzdržljivost in moč. Vsebuje klinično potrjeni odmerek* citrulin 
malata, beta alanina, L-ornitina in L-tavrina, katerih delovanje povečuje aerobno ter anaerobno 
zmogljivost – vzdržljivost in moč, kar bo prišlo do izraza predvsem proti koncu treningov in tekmovanj 
(vzdržljivostni športi!). POWERENDURE™ povečuje tudi moč oziroma vzdržljivost pri dvigovanju uteži, 
vendar ob tem nima stranskih učinkov (kot pri kreatinu) povečanja telesne teže na račun zadrževanja 
vode ter povečane trdote mišic.  

POWERENDURE™ vsebuje alfa lipoično kislino in izvleček ekološko pridelanega cimeta. Delujeta 
podobno kot insulin, oziroma pripomoreta k učinkovitejši absorpciji sestavin. Alfa lipoična kislina ima 
tudi močan antioksidativni učinek in s tem ščiti mišice ter celo telo pred škodljivimi prostimi radikali, 
ki nastajajo med intenzivno vadbo.  

 350g / 50 odmerkov / 25 dni 

 Povečuje  vzdržljivost, eksplozivnost in moč 

 Zmanjšuje mišično utrujenost med aktivnostjo 

 Ne povzroča retencije vode in povečanje telesne teže 

 Za zelo aktivne športnike 

 Brez umetnih sladil, barvil in ostalih zdravju škodljivih aditivov 

 Z ekološkim sladilom ter okusom 
 
Kako in koliko ga uživamo? 
 
Za najboljši učinek zmešajte 1 merico (1 odmerek) s 150 do 250 ml vode. Zaužite 1 odmerek v 
dopoldanskem času, oziroma 1 uro pred vadbo, ter 1 odmerek v popoldanskem času, oziroma 1 uro 
pred vadbo. POWERENDURE™ uporabljajte 25 dni, nato naredite 5 dni premora, preden začnete z 
novim ciklom. Za najboljši rezultat jemljite POWERENDURE™ v kombinaciji z ORGANICORE™ENDURE, 
saj boste tako dobili najboljše s področja aminokislin in izvlečkov rastlin za maksimalno povečanje 
vzdržljivosti, moči ter temeljne športne sposobnosti. Vendar ne pozabite na osnovna izdelka 
ECOHYDRATE™ in RECOVERATOR™! *Klinično potrjeni odmerek citrulin malata in beta alanina je 6 g. 
Vnos dosežete z dodajanjem osnovnega dodatka HYDROENDURE™, in sicer zaužijte 1 merico pred 
vadbo ter 1 merico med vadbo (skupaj 1 g).  
 

 
 
 

Organicore Powerendure 350 g 

http://www.norma.si/
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ORGANICORE CRECOTINE    

Za moč, eksplozivnost in mišično maso    

 

 

 

Malična kislina igra ključno vlogo v človekovem energijskem sistemu, zato njeno delovanje nedvomno 
pozitivno vpliva na telesne sposobnosti. Orotična kislina povečuje količino karnozina v mišicah in 
preprečuje zakisanost v mišicah, ki se pojavi med intenzivno vadbo, še posebej pri dvigovanju uteži. 
Zato so mišice sposobne delovati z večjo močjo in dalj časa. Orotična kislina tudi spodbuja nastajanje 
keratin fosfata, ki se spremeni v ATP, vaš glavni vir energije pri vseh vrstah vadbe za moč in 
eksplozivnost. Spodbuja tudi sintezo beljakovin, ki je bistvena za povečanje moči, mišične mase, 
eksplozivnosti ter za  obnovo tkiv po vadbi, še posebej po dvigovanju uteži. 

CRECOTINE™ vsebuje tudi ostale aminokisline, katerih delovanje je dokazano s kliničnimi študijami, in 
sicer: N-acetil beta alanin, citrulin malat, arginin orotat, arginin AKG, arginin malat in magnezijev 
malat. Kombinacija vam bo pomagala trenirati z večjo intenzivnostjo, povečala bo aerobno 
zmogljivost (vzdržljivost) in anaerobno zmogljivost (moč), vplivala na “napumpanost” mišic, 
preprečevala mišične krče in obnavljala ATP. 

-  423g / 50 odmerkov 
-  Povečuje moč in eksplozivnost 
-  Povečuje mišično maso 
-  Zmanjšuje mišično utrujenost med aktivnostjo (treningi moči) 
-  Brez umetnih sladil, barvil in ostalih zdravju škodljivih aditivov 
-  Z ekološkim sladilom ter okusom 

Kako in koliko ga uporabljamo? 

Za najboljši učinek zmešajte 1 merico (1 odmerek) s 300-500 ml vode. Zaužijte 1 odmerek 1 uro pred 

vadbo in 1 odmerek takoj po njej. V dnevih počitka zaužijte 1 odmerek dopoldne in 1 odmerek 

popoldne. CRECOTINE™ uporabljajte 25 dni, nato naredite 5 dni premora, preden začnete z novim 

ciklom. Več o uporabi si lahko preberete TUKAJ.  

 

Organicore Crecotine 423 g 

CRECOTINE™ vsebuje edinstveno kombinacijo petih različnih vrst kreatina, za katere velja, da jih telo 
bolje absorbira kot navadni kreatin monohidrat. Poleg tipičnega delovanja kreatina – povečanja moči, 
eksplozivnosti, rasti mišic in “napumpanosti”, ki je posledica povečane sinteze ATP ter povečanega 
zadrževanja vode, boste deležni tudi vseh učinkov malične in orotične kisline. 
 

http://www.norma.si/
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ORGANICORE RECOVERATOR   

Regeneracija po treningu    

RECOVERATOR™ vsebuje samo 100% ekološke ogljikove hidrate z veliko večjo biološko uporabnostjo 
od običajnih ogljikovih hidratov, saj v izdelku ni nobenih pesticidov ali drugih škodljivih kemikalij. Po 
napornem treningu ali tekmi vam bodo ti ogljikovi hidrati pomagali obnoviti glikogenske rezerve, vaš 
glavni vir energije, kar je ključnega pomena za vse športnike, še posebej za vzdržljivostne, ki trenirajo 
po več ur dnevno. Pomanjkljiva obnova glikogena pomeni manj energije pri naslednjih treningih. 
Glikogenska rezerva se lahko celo povsem izprazni, nakar telo začne razkrajati mišična vlakna in jih 
uporablja kot vir energije. To je treba preprečiti za vsako ceno! 

RECOVERATOR™ vsebuje klinično preverjeni odmerek esencialnih aminokislin, od tega je polovica 
BCAA, vsebuje pa tudi L-glutamin in arginin orotat. Kombinacija teh aminokislin bo pripomogla k 
hitrejši obnovi in rasti mišic ter manjši mišični utrujenosti, poleg tega pa deluje protivnetno. Nekatere 
študije so pokazale tudi, da ta kombinacija zvišuje raven hemoglobina pri vzdržljivostnih športnikih 
(6,6 g esencialnih aminokislin). Zato boste med naslednjim treningom oziroma tekmo bolj spočiti, 
vaša telesna zmogljivost pa bo veliko večja. 

RECOVERATOR™ vsebuje 1400 mg elektrolitov, s katerimi boste hitro nadomestili vse elektrolite, ki 
jih izgubite s potenjem, obenem pa boste preprečili pojav mišičnih krčev. Ker sta magnezij in kalcij 
vezana na malično kislino, RECOVERATOR™ vsebuje tudi to kislino, ki spodbuja porabo kisika, dviguje 
raven celične energije oziroma ATP, kar pomeni večjo telesno zmogljivost. 

 1.41 kg / za 20 odmerkov 

 Pospešuje regeneracijo in rast mišic 

 Obnavlja glikogenske rezerve 

 Nadomešča elektrolite 

 Zmanjšuje mišično utrujenost in vnetost 

 Za vse športnike / športe 

 85% ekoloških sestavin. Brez umetnih sladil, barvil in ostalih zdravju škodljivih aditivov  

Kako in koliko ga uporabljamo?  

Zmešajte 2 merici (70 g) praška RECOVERATOR™ z 2 do 3 dl vode ter spijte tekočino najpozneje 30 
minut po telesni aktivnosti. Več o uporabi si lahko preberete TUKAJ.  

 

Organicore Recoverator 1,41 kg 

http://www.norma.si/
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ORGANICORE JOINT   

Krepi zdravje in gibljivost sklepov   

ORGANICORE™ JOINT vsebuje klinično preizkušeni odmerek glukozamin sulfata in hondroitin sulfata, 
poleg tega pa vsebuje velik odmerek kolagena tipa 2 ter MSM. Te sestavine dokazano pripomorejo k 
boljšemu zdravju skepov in večji gibljivosti; blažijo tudi bolečine ter vnetja.  

ORGANICORE™ JOINT vsebuje tudi ekološke rastlinske izvlečke, ki delujejo protivnetno. Vse sestavine 
izdelka imajo močan sinergični učinek, ki bo zagotovo pomagal pri različnih problemih s sklepi, na 
primer pri obrabi hrustanca, ki ponavadi doleti starejše ljudi, ali pa kot preventivni ukrep pri vseh, ki 
imajo močno obremenjene sklepe. To so še posebej športniki.  

 200 vegi kapsul / 50 odmerkov / 25 dni 

 Krepi zdravje in giblivost sklepov 

 Deluje protivnetno 

 Za športnike in neaktivne ljudi 

 S ekološkimi rastlinskimi ekstrakti  

Kako in koliko ga uporabljamo?  

Za najboljši učinek vzemite 4 kapsule dvakrat dnevno, po obroku. ORGANICORE™JOINT uporabljajte 25 dni, 

nato naredite 5 dni premora, preden začnete z novim ciklom. Glede na izsledke študij je izdelke z glukozaminom 

in hondroitinom priporočljivo uživati 3 mesece, oziroma do izboljšanja težav s sklepi.  

 

 

Organicore Joint 200 kapsul 

  

http://www.norma.si/
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ORGANICORE IMMUNE    

Za krepitev imunskega sistema in povečanje energije  

ORGANICORE™IMMUNE vsebuje skrbno izbrane, 100% ekološke izvlečke zdravilnih rastlin, izvlečke 

ekoloških medicinskih gob, ekološke antioksidante ter ekološke vitamine, ki pripomorejo k zdravemu 

delovanju in učinkovitosti imunskega sistema, ki je temelj zdravja ter telesne zmogljivosti.  

 

 

 

Mnoge sestavine se zaradi njihovega pozitivnega delovanja na zdravje že tisočletja uporabljajo v 

kitajski tradicionalni medicini ter ajurvedi, saj krepijo imunski sistem, delujejo antioksidativno 

(nevtralizirajo zdravju škodljive proste radikale v telesu), delujejo adaptogeno, oziroma omogočajo 

telesu, da se bolje odziva na telesni in duševni stres  (preprečujejo povečanje koncentracije stresnega 

hormona kortizola), pospešujejo regeneracijo, razstrupljajo, čistijo kri in ledvice ter pripomorejo k 

večji vitalnosti  

 180 vegi kapsul / 90 odmerkov / 30 dni 

 Krepi imunski sistem 

 Povečuje vitalnost in energijo 

 Razstruplja, čisti kri, ledvica in jetra 

 Deluje antioksidativno in adaptogeno 

 100% ekološke sestavine 

 Za športnike in neaktivne ljudi  
 
Kako in koliko ga uživamo? 
 
Za najboljši učinek vzemite 2 kapsuli trikrat dnevno: ob zajtrku, kosilu in večerji.  
 
 

 

Organicore Immune 180 kapsul 

 
Namenjen je vsem, ki imajo zelo obremenjen imunski sistem, na primer športnikom, kakor tudi vsem, ki 

želijo biti bolj zdravi in vitalni. 

http://www.norma.si/
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ORGANICORE BURNER    

Za izgubo odvečne maščobe   

ORGANICORE™ BURNER je revolucionarna formula, temelječa na kliničnih študijah. Izdelek je 

namenjen vsem, ki bi želeli na zdrav način, a vseeno hitro izgubiti odvečno maščobo. Vsebuje klinično 

potrjene izvlečke rastlin v 100% ekološki obliki, ki bodo s svojim termogeničnim učinkom pripomogli k 

večji porabi kalorij in s tem izgubi maščobe. Ne vsebujejo agresivnih stimulantov, ki imajo ponavadi 

negativne stranske učinke nekaj časa po zaužitju, še posebno močno utrujenost ter upad življenske 

energije.  

 

 

 

Za najboljše delovanje izdelka ORGANICORE™ BURNER poskrbite tudi za ustrezno prehrano ter redno 

telesno vadbo. Za še večjo učinkovitost pa ga jemljite skupaj z izdelkom ORGANICORE™ BLOCKER. 

Tako boste preprečili absorpcijo ogljikovih hidratov in maščob ter zmanjšali svoj apetit.  

 200 vegi kapsul / 50 odmerkov 

 Pospešuje porabo kalorij / izgubo maščob 

 Brez agresivnih stimulantov 

 Pomaga ohranjati zdrav nivo sladkorja ter maščob v krvi 

 100% ekološke sestavine  
 
Kako in koliko ga uporabljamo?  
 
Za najboljši učinek vzemite 4 kapsule 15 do 30 minut pred zajtrkom ter 4 kapsule 45 do 60 minut 
pred telesno aktivnostjo, oziroma 15 do 30 minut pred obrokom v dnevih počitka. ORGANICORE™ 
BURNER uporabljajte 25 dni, nato naredite 5 dni premora, preden začnete z novim ciklom. Druga 
možnost je, da jemljete izdelek neprekinjeno; ne vzamete ga le vsak peti dan. Za še boljši učinek ga 
jemljite v kombinaciji z izdelkom ORGANICORE™ BLOCKER, ustrezno prehrano ter redno telesno 
vadbo. 
 

 
 

Organicore Burner 200 kapsul 

ORGANICORE™ BURNER pozitivno vpliva tudi na presnovo maščob in delovanje ščitnice. Skrbi za zdrav 

nivo maščob v krvi ter pospešuje izločanje odvečne vode iz telesa; to pa so bistveni elementi za hitro 

izgubo maščobe. 

http://www.norma.si/
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ORGANICORE BLOCKER    

Preprečuje absorpcijo ogljikovih hidratov in maščob  

ORGANICORE™ BLOCKER je revolucionarna formula, temelječa na kliničnih študijah, in je namenjena 
vsem, ki bi želeli na zdrav, a vseeno učinkovit način zmanjšati absorpcijo ogljikovih hidratov in 
maščob, pa tudi zmanjšati svoj apetit in tako izgubiti odvečno maščobo. Vsebuje klinično potrjene 
izvlečke rastlin v 100% ekološki obliki, ki delujejo takole: 

1) Zavirajo delovanje alfa-amilaze, prebavnega encima, ki vpliva na razgraditev škroba v sladkor. 
Sladkor, ki se v telesu ne porabi, se nalaga v maščobo. 
2) Zavira delovanje pankreatične lipaze, prebavnega encima, katerega naloga je razgraditev maščobe 
v črevesju. Tako se zaužita maščoba ne absorbira in ne vpliva na povečanje telesne maščobe. 
3)Spodbuja izločanje serotonina, nevrotransmiterja, katerega delovanje vpliva na prehranjevalne 
navade in obvladovanje apetita. 
4)Pripomore k zdravi ravni sladkorja in maščob v krvi. 

ORGANICORE™ BLOCKER je idealen za uporabo pred vsemi obroki, ki vsebujejo veliko ogljikovih 
hidratov ter maščob, kot je na primer hrana v nekaterih restavracijah ali na praznovanjih, oziroma 
kadar se ne morete držati svojega jedilnika. Za najboljši učinek ga jemljite skupaj z izdelkom 
ORGANICORE™ BURNER in skrbite za redno telesno dejavnost.  

 200 vegi kapsul / 50 odmerkov 

 Pospešuje izgubo maščob 

 Preprečuje absorbcijo OH in maščob 

 Zavira apetit 

 Pomaga ohranjati zdrav nivo sladkorja ter maščob v krvi 

 100% ekološke sestavine  
 
Kako in koliko ga uporabljamo?  
 
Za najboljši učinek vzemite 4 kapsule 30 minut pred kosilom in 4 kapsule 30 minut pred večerjo, 
oziroma pred katerimkoli obrokom, ki vsebuje veliko ogljikovih hidratov ter maščob. ORGANICORE™ 
BLOCKER uporabljajte 25 dni, nato naredite 5 dni premora, preden začnete z novim ciklom. Za še 
boljši učinek ga jemljite v kombinaciji z izdelkom ORGANICORE™ BURNER in skrbite za redno telesno 
vadbo. 
 

 
 

Organicore Blocker 200 kapsul 
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ORGANICORE TESTO     

Optimizacija hormonov – testosterona  

ORGANICORE™ TESTO je zasnovan za vse športnike moškega spola, ki bi želeli z optimizacijo 
hormonov, še posebno z zvišanjem koncentracije testosterona v krvi povečati telesno moč, mišično 
maso, nivo energije ter izboljšati regeneracijo telesa. Formula vsebuje izredno učinkovite ekološke 
izvlečke rastlin, ki povečajo koncentracijo serumskega testosterona in prostega testosterona, ter 
preprečujejo povečanje koncentracije hormonov z negativnim delovanjem, kot so estrogen, SHBG, 
DHT ter stresni hormon kortizol. 

 

 

 

 

ORGANICORE™ TESTO pripomore k normalnemu delovanju prostate. 

 200 vegi kapsul / 50 odmerkov / 25 dni 

 Povečuje serum in prosti testosteron 

 Zmanjšuje nivo DHT, estrogena, SBGH in kortizola 

 Povečuje moč, regeneracijo in energijo 

 Povečuje libido in spolno moč 

 Za moške / športnike in neaktivne ljudi 

 100% ekološke sestavine  
 
Kako in koliko ga uporabljamo?  
 
Za najboljši učinek vzemite: 1) športniki: 4 kapsule 1 uro pred treningom in 4 kapsule 30 minut pred 
spanjem. V dnevih počitka vzemite 4 kapsule dopoldne in 4 kapsule pred spanjem. ORGANICORE™ 
TESTO uporabljajte 25 dni, nato naredite 5 dni premora, preden začnete z novim ciklom; 2) osebe z 
pomanjkanjem libida: 4 kapsule dopoldne in 4 kapsule pred spanjem. ORGANICORE™ TESTO jemljite 
toliko časa, da dosežete zaželeni učinek, nato naredite 5 dni premora, preden začnete z novim 
ciklom.  
 

 

 

Organicore Testo 200 kapsul  

ORGANICORE™ TESTO je idealen tudi za nešportnike z nizko koncentracijo testosterona, ki se pojavi z leti 

ali ob prekomernem stresu,  in bi radi obnovili oziroma optimizirali nivo testosterona in ostalih 

hormonov v svojem telesu ter tako obnovili svoj libido oziroma spolno moč, in izboljšali regeneracijo ter 

splošno počutje. Poleg vseh naštetih pozitivnih lastnosti 
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Recepti za športne smoothie  

Fitness 

 0,5 l mandljevega, riževega ali ovsenega mleka,  

 2 jž konopljinih proteinov,  

 2 jž kakava v prahu  

 1 čž mace v prahu  

Močni Franc  

 0,5 l ovsenega mleka  

 2 jž konopljinih proteinov  

 2 jž chia semen 

 1 čž guarane v prahu  

Hitri Jože 

 0,5 l pirinega mleka 

 1 čž mace v prahu  

 2 jž agavinega sirupa 

 ½ čž vanilije v prahu  

Vitka rozamunda 

 0,5 l sladkega riževega mleka 

 1 jž acai v prahu  

 2 jž kakava v prahu  

 

 

 

 

 

 

 

Recepti so povzeti po knjižici Planet BIO.  

http://www.norma.si/
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Vse za zdravo in uravnoteženo prehrano najdete v bio 

prodajalni Norma. 

 

Kaj vam ponuja Norma? 

 Bogata izbira super živil  

 Sveže sadje in zelenjava v bio kakovosti  

 Bio hrana brez glutena, brez laktoze, jajc in kvasa 

 Presna bio hrana 

 Veganska bio hrana 

 Vse kar potrebujete za uravnotežene vsakodnevne obroke v bio kakovsti  

 Prijazno svetovanje 

Vabljeni v bio prodajalno Norma v:  

 Mariboru: Žolgarjeva ulica 18, tel.: 02 320 40 22 

 Ljubljani: Gosposvetska cesta 6, tel.: 0590 45 500 

Kontakt 

norma@norma.si  
02/ 621 44 00 
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