


NANOPROXIL®
(NO бустер)

                               Най-мощният азотен бустер
 

•	 Разширява	кръвоносните	съдове		
•	 Повишава	продукцията	на	азотен	окис	
•	 Осигурява	 сила,	 издръжливост,	 по-бързо	

възстановяване	и	повече	мускулна	маса
•	 Подпомага	тренировъчния	капацитет	
•	 Подпомага	производството	на	ATP	
•	 Осигурява	бърза	енергия	
•	 БЕЗ	 ОТРИЦАТЕЛНИ	 СТРАНИЧНИ	 ЕФЕКТИ,	
в	 сравнение	 с	 много	 класически	 азотни	
бустери	(	изтощение,	нервност,	безсъние)

•	 БЕЗ	 ОБРАТЕН	 ЕФЕКТ	 след	 тренировка,	 БЕЗ	
ЧУВСТВО	 ЗА	 ДИСКОМФОРТ,	 БЕЗ	 ТРЕПЕРЕНЕ	
(няма	 предозиране	 на	 кофеин,	 както	 е	 при	
много	други	конкурентни	марки	)	

•	 Официално	одобрен	от	MOH	(	EC	)	
	 NUT/PL/AS/1363/3
•	 Уникален	вкус	
•	 МАКСИНМАЛНО	УВЕЛИЧАВАНЕ	НА	СИЛАТА	и	

НАПОМПВАЩ	ЕФЕКТ

КАК ДЕЙСТВА NANOPROXIL® 

Nanoproxil®	 е	 революционен	 продукт,	
комбиниращ	 не	 по-малко	 от	 30	 незаменими	
съставки.	 Продуктът	 се	 грижи	 за	 драматично	
повишаване	на	експлозивната	сила,	осигурява	
по-бързо	 възстановявне,	 по-голям	 мускулен	
обем	и	повишено	производство	на	ATP	
(аденозин	 трифосфат).	 Nanoproxil	 ®	 придава	
неповторимо	 усещане	 за	 “НАПОМПВАНЕ”	
и	 съдейства	 	 за	 по-висок	 тренировъчен	
капацитет	и	изграждане	на	мускули.
Съставящите	 елементи	 основно	 съдействат	
за	 повишаване	 на	 баланса	 на	 АЗОТЕН	 ОКИС	

в	 организма.	 Резултатът	 от	 това	 е	 по-бързо	
разширяване	 на	 кръвоносните	 съдове,	
подобряване	 на	 циркулацията	 на	 кръв	 към	
мускулите,	 по-висока	 окисляване	 и	 по-добър	
достъп	за	всички	важни	хранителни	елементи,	
хормони	 и	 други	 субстанции	 към	 мускулната	
тъкан.
Действието	на		Nanoproxil®	е	базирано	на	някои	
ключови	 елементи,	 които	 се	 допълват	 един	
друг	и	осигуряват	най-малко		5	функционални	
действия	в	организма.
 

VNO² (СъДорАзширяВАщ КомплЕКС  N O)
Nanoproxil®	 комбионира	 AAKG	 (L-Аргинин	
Алфа	 Кетоглутарат),	 Gakic	 и	 L-	 Орнитин.	 Ga-
kic	 сам	 по	 себе	 си	 е	 много	 мощен	 продукт,	
който	значително	увеличава	общото	мускулно	
натоварване,	 произведено	 по	 време	 на	
интензивни	серии	с	най-малко	10%	и	намалява	
умората	 с	 около	 28%	 (клинично	 изследване).	
Като	 резултат,	 спортистите	 могат	 да	 тренират	
по-здраво	 с	 повече	 мускулна	 издръжливост	
и	 по-малко	 се	 изморяват	 по	 време	 на	
тренировките.
AAKG	 от	 своя	 страна	 е	 един	 от	 основните	
източници	 за	 доставка	 на	 азотен	 окис,	
представен	в	Nanoproxil®.	Продуктът	наистина	
повишава	 за	 кратко	време	нивата	на	NO	и	на	
растежния	хормон.	
Орнитин	и	глутамин	(за	които	AAKG		е	главният	
източник)	 притежават	 анаболни	 ефекти	
и	 съдействат	 за	 изграждане	 на	 мускули	 и	
други	 тъкани.	 В	 същото	 време,	 	 те	 имат	 и	
анти-катаболни	 ефекти	 чрез	 блокиране	
на	 определени	 хормони,	 отговарящи	
за	 разграждането	 на	 мускулна	 тъкан. 



CVF (Формула за обем на клетките)
Nanoproxil®	 съдържа	 CREA-TRONA®,	
изключително	 богата	 комбинация	 от	 двойно	
буфериран	 креатин,	 който	 повишава	
експлозивната	 сила,	 прави	 мускулите	 по-
големи	 (изграждащ	 капацитет)	 и	 помага	 за	
увеличаване	продукцията	на	ATP.		

CREA-TRONA® 

3 В 1
AEC (АНАболЕН КомплЕКС)
В	 тази	 част	 от	 състава	 на	 Nanoprox-
il®	 представяме	 	 верижно-разклонени	
аминокиселини	BCAA’s		в	точното		съотношение	
2:1:1.	 BCAA’s	 	 съставят	 около	 	 1/3	 от	 нашите	
мускули	и	играят	важна	роля	за	изграждане	на	

протеина.
По-малко	 известен	 факт	 е,	 че	 BCAA’s	
стимулират	 продукцията	 на	 инсулин	 по	
три	 различни	 начина.	 Демонстрирано	 е,	 че	
приемането	на	BCAA	в	съответствие	с	приема	
на	 въглехидрати	 след	 силова	 тренировка	
повишава		продукцията	на	инсулин		с	221%.	Това	
предполага,	 че	 приемането	 на	 допълнително		
BCAA	 с	 въглехидрати	 около	 времето	 на	
тренировка	 ще	 доведе	 до	 	 синергично	
повишаване	 в	 усвояването	 на	 глюкозата	 и	
аминокиселините	 от	 мускулите.	 Nanoproxil®	
съдържа	 отличен	 източник	 на	 въглехидрати	
под	 формата	 на	 6,4	 грама	 малтодекстрин	 и	
декстроза.

Nanoproxil®	 съдържа	 и	 Глицин,	 който	 играе	
роля	в	производството	на	хормони	и	помага	за	
изграждане	на	силна	имунна	система.		Глицинът	
също	така	осигурява	енергия	за	изграждане	на	
мускулните	клетки.		

Бета-Аланил-L-Хистидин	 или	 карнозин	
е	 високо	 концентриран	 в	 мускулите	 и	 в	
мозъчната	 тъкан.	 Карнозинът	 е	 добре	 познат	
враг	 на	 свободните	 радикали	 и	 е	 един	 от	
основните	източници	за	борба	срещу	вредното	
им	действие.	Карнозинът	предпазва	мускулите	
от	увреждане	по	време	на	тренировка,	когато	
настъпват	високи	нива	на	оксидативен	стрес	.

TIS (Термогенетична индукционна система)

Тук	 ще	 предложим	 най-добър	 източник	 на	
кофеин	и	теобромин.	И	двете	субстанции	имат	
диуретичен,	 съдоразширяващ	 и	 стимулиращ	
миокарда	 ефект.	 Те	 представляват	 истински	
ергогенни	 компоненти,	 увеличаващи	
капацитета	 за	 умствено	 и	 физическо	
натоварване.

Глюкоронолактон	се	бори	с	умората.	Подпомага	

 

      

 

 

 

 

 


 


   


  


  

  


  

















         





 

 

      

 

 

 

 

 


 


   


  


  

  


  

















         





 

 

      

 

 

 

 

 


 


   


  


  

  


  

















         





 



за	изхвърляне	на	токсини	от	организма.
Сибирският	женшен	е	адаптогенно	растение	и	
притежава	широк	спектър	полезни	действия	:
•	повишена	издръжливост	
•	подобряване	на	паметта	
•	противовъзпалително	действие	
•	повишава	имунитета
 
Тирозинът	 увеличава	 резистентността	 към	
стреса	.

INSUVOL (формула за 
повишаване на инсулин)

По-горе	 демонстрирахме	 как	 Nanoproxil®	
съдържа	 различни	 фактори	 за	 повишаване	
на	 инсулина	 (Орнитин,	 BCAA’s).	 Nanoproxil®	
също	така	съдържа	и	GPA	(Гуанидопропионова	
киселина)	и	R-алфа-липоева	киселина.
GPA	 помага	 за	 регулиране	 функцията	 на	
инсулина,	 подпомага	 загубата	 на	 тегло,	
подобрява	 способността	 на	 мускулите	 да	 се	
съкращават,	увеличава	усвояването	на	креатин	
и	 помага	 на	 мускулите	 да	 изглеждат	 по-
пълни.	 	 GPA	 е	 един	 от	 най-добрите	 продукти,	
допълващи	креатина.

R-алфа	липоевата	 киселина	изпълнява	ролята	
на	 коензим	 в	 процеса	 на	 производство	 на	
енергия	 в	 мускулните	 клетки,	 който	 може	
да	 осигури	 бърз	 достъп	 до	 енергия.	 Алфа-
липоевата	 киселина	 също	 така	 съдейства	 за	
повишаване	 на	 умствената	 и	 физическата	
енергия,	и	за	намаляване	на	мускулната	умора.

СъСТАВ

VNO²	(Съдоразширяващ	N	O	комплекс)
Малтодекстрин
Декстроза
Динатриев	фосфат
Диклиев	фосфат
Дикалциев	фосфат
L-Аргинин-Хидрохлорид
L-Аргинин-Алфа-Кетоглутарат(1:1)
Gakic
Хистидин
Цитрулин	малат
L-Орнитин
Никотинамид	Аденин	динуклеотид
 
CVF	(Формула	за	обем	на	клетките)
Crea	–	Trona	(двойно	буфериран	креатин	монохидрат)
Таурин
Триметилглицин
 
AEC	(Анаболен	комплекс)
Глицин
Левцин
Изолевцин
Валин
Бета-Аланил-L-Хистидин
 
TIS	(Термогенетична	индукционна	система)
Тирозин
Екстракт	от	гуарана
Глюкоронолактон
Теоброма	екстракт
Сибирски	женшен
 
INSUVOL	(формула	за	повишаване	на	инсулин)
Гуанидиноoпропионова	киселина(GPA)
R-алфа	липоева	киселина

ХрАНиТЕлНА СТоЙНоСТ

За прием - 20 g За 100 g
Енергия 	 74,8		 kcal 	 374,1	 kcal
Въглехидрати 	 6,94	 g 	 34,7	 g
Протеин 	 11,63	 g 	 58,15	 g
Мазнини 	 0,06		 g 	 0,30	 g

Екстракт	от	какао 	 460	 mg 	 2300	 mg

Екстракт	от	гуарана 	 300	 mg 	 1500	 mg

екст.	от	сибирски	Жен-Шен 	 100	 mg 	 500	 mg



Официален представител за България - АТЛАС ЛАБ ООД
гр. Пловдив,  ул. Филип Македонски 29;  тел: 032 632 695

Най-новият нитробустер в света 
Раздува мускулните клетки до пръсване 
Разширява кръвоносните пътища 
превръщайки ги от горски пътечки в яки 
магистрали 
Подобрява тренировките, растежа и 
всичко, за което си помислите докато 
тренирате 
като разярен бенгалски тигър

Уникална формула с над 30 мощни съставки
Клинично тествана и одобрена за използване в EU

20 грама на ден / 1 опаковка съдържа 40 дози



EXUM MASS XXL (гейнър)
+  NANOPROXIL®

приемайте двата продукта на 
NANOX NUTRICEUTICALS в 
СУпЕр КомбиНАЦия зА мАСА 
за СУпЕр бързо поВишАВАНЕ 
НА мАСА и СилА
Повече	информация	на	:	
www.muscleandfitness.bg		

                 опАКоВКА

NANOPROXIL®	се	предлага	в
кутия	от	800	gr	
	(достатъчно	за		40	дни)

Вкус:	пунш

НАЧиН НА УпоТрЕбА
Приемайте	1	мерителна	лъжица	30	-	40	мин.	преди	тренировка,	разтворени	в	чаша		300	мл	вода	
или	гроздов	сок	за	по-добро	усвояване	на	продукта.
NANOPROXIL®	е	изключително	мощен:	НЕ	ПРЕВИШАВАЙТЕ	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИЯ	ПРИЕМ!

УВЕлиЧи ЕФЕКТиВНоСТТА НА  NANOPROXIL

Комбинация за маса 

ОФициАЛеН ПРеДСТАвиТеЛ зА БъЛгАРия - АТЛАС ЛАБ ООД
гР. ПЛОвДив,  УЛ. ФиЛиП МАКеДОНСКи 29;  ТеЛ: 032 632 695


