
PRODUKTU KATALOGS 2022.Q3





MŪSU VEIKALS UN NOLIKTAVA LATVIJĀ

VITAMINS.LV T/C AKROPOLE ALFA

Brīvības iela 372, Rīga
P. -  Pk. 10:00 - 21:00
S – Sv. 10:00 – 21:00

Kontaktinformācija         +371 20016949          info@vitamins.lv

PRO SUPPLY NOLIKTAVA
Ventspils iela 59, Rīga







PRO SUPPLY pārvalda Latvijas vadošo sporta uztura internetveikalu un veikalu Vitamins.lv 

Regulāras degustācijas mūsu zīmoliem MyFitness sporta zālēs

Aktīvi piedalāmies tādos pasākumos kā Crossfit Battle of Riga, Ghetto Games

80 - 100 organiski stāsti un ziņas katru mēnesi, ko Instagram izveidojuši Latvijas klienti un influenceri

Mēneša saturs sasniedz 80,000 - 100,000 cilvēku Latvijā

Facebook sekotāji pārsniedz 10,000 no mērķauditorijas

Instagram sekotāju skaits pārsniedz 6,500 no mērķauditorijas

www.vitamins.lv

vitamins.lv

vitaminslatvia

PAR MUMS

KLIENTI
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MŪSU MĒRĶA GRUPAS
Vitamins.lv mērķa grupā sadalījums starp vīriešiem un sievietēm ir gandrīz 50/50. Lielākā daļa mūsu 
klientu ir vecumā no 18 līdz 54 gadiem, visi ir vērsti uz veselīga un aktīva dzīvesveida ievērošanu. Viņi 

vēlas palikt formā un rūpēties par savu labsajūtu.

VIZUĀLIE MATERIĀLI
Gaišas krāsas

Ikdienišķas aktivitātes
Priecīgi cilvēki

VESELĪGS DZĪVESVEIDS
Cilvēki, kuri vēlas ēst veselīgi, neatsakoties no lieliskas garšas.



SPORTA UZTURS
Cilvēki, kuri vēlas veidot muskuļus/uzturēt formu

VIZUĀLIE MATERIĀLI
Tumšas krāsas

Smagi treniņi
Profesionāli atlēti





BATONIŅI
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GARŠAS

55 g x 18

Sāļās karameles
Kokosriekstu
Šokolādes

Balstoties uz sāļās karameles garšu
55 g porcijā

229 3 g 20 g 7.2 g

Vienā batoniņā līdz pat 9350 mg kolagēna

Īpaši augsts olbaltumvielu sastāvs, līdz pat 40%

Ne vairāk par 3g cukura

Atpazīstams Baltijas valstīs

BALTICVITAMINS
KOLAGĒNA BATONIŅŠ

GARŠAS

35 g x 24

Šokolādes
Zemesriekstu sviesta
Siera kūkas

Balstoties uz šokolādes garšu 
35 g porcijā

Zems kaloriju un cukura daudzums, kā arī pievienoti vitamīni

Domāts tiem, kas meklē ikdienas uzkodas, kurās ir 
daudz olbaltumvielu

Piemērots tiem, kas vēlas iegūt labāko produktu par labāko cenu

Pierādījis sevi tirdzniecībā Latvijā kopš 2017. gada janvāra

PULS BITE
PROTEĪNA BATONIŅŠ

115 1.3 g 11.2 g 3.8 g



GARŠAS

55 g x 18

Šokolādes karameles
Cepumu un krēma

145 10 g 5.2 g 5.4 g

GARŠAS

40 g x 20

Ābolu melleņu un upeņu
Ābolu biešu citrona un burkāna
Ābolu rabarerbera
Ābolu un kanēļa
Ābolu mango un pasifloru augļa
Ābola laima un piparmētras

Balstoties uz cepumu un krēma garšu
55 g porcijā

Balstoties uz ābolu, mango un pasifloras augļa garšu
40 g porcijā

207 1.2 g 20 g 8.2 g

100% dabīgas sastāvdaļas

Dažādu augļu, vitamīnu avotu saturs

Dietologu un sportistu izstrādāts

Labvēlīgs degvielas avots prātam un ķermenim

Viens vesels ābols vienā batoniņā

Sastāvā kolagēna hidrolizāts un dabīgie cukuri

Viens no labākajiem premium klases batoniņiem

Daudzslāņains un garšām bagāts katrs kumoss

Līdz mazākajai detaļai izstrādāta katra garša

RATION UZKODU
BATONIŅŠ JOGURTA PĀRKLĀJUMĀ

NANOSUPPS
PROTEĪNA BATONIŅŠ





UZKODAS
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GARŠAS
Bārbekjū
Skābā krējuma un sīpolu

40 g x 7

404 2 g 20.4 g 7.5 g

Balstoties uz bārbekjū garšu
40 g porcijā

Kraukšķīgi čipsi ar izteiktu garšu 

Viena no jaunākajām NanoSupps proteīna uzkodām

Čipsi piemēroti gan sporta uzturam, gan diētai

NANOSUPPS Ä
PROTEĪNA ČIPŠI

GARŠAS

45 g x 12

136 2.8 g 16 g 2.3 g

Cepumu un krēma
Karameļu
Šokolādes

Balstoties uz karameļu garšu
45 g porcijā

Maz cukura, kaloriju un tauku - ideāli piemērota diētas ievērošanai

100% pilngraudu, bez pievienotā cukura

Tiem, kam apnikuši tradicionālie olbaltumvielu batoniņi

Lieliski pārdošanas rezultāti sporta zālēs un veikalos visā Baltijā

NANOSUPPS Ä
PROTEĪNA PANKŪKA



GARŠAS

50 g x 10

Siera
Īrisa

224 6 g 11 g 13,1 g

Balstoties uz īrisa garšu
50 g porcijā

Proteīna uzkoda no rīsu un auna zirņu miltiem, pildīta ar siera 
pildījumu vai karameļu krēmu

22% olbaltumvielas

Nesatur lipekli

Nav cepti

GO FITNESS
PROTEĪNA SPILVENTIŅI

GARŠAS

50 g x 12

Dubultās šokolādes
Vaniļas

205 0.4 g 12 g 11 g

Balstoties uz vaniļas garšu
50 g porcijā

Vafeļu mīklas sastāvā ir olbaltumvielas, 
pilngraudu milti un olas

Pārklājums ir izgatavots no gardas beļģu piena šokolādes

Bez pievienota cukura

GO FITNESS
PROTEĪNA VAFELE



GARŠAS

50 g x 12

Skābās zivtiņas
Saldās sirsniņas

Balstoties uz saldo sirsniņu garšu
50 g porcijā

185 2 g 5.1 g 0.1 g

Jauns veselīgu uzkodu zīmols no Zviedrijas

Daudz veselīgāka alternatīva tradicionālajām konfektēm

100% šķiedrvielu bāze, bez maltīta, kas ir tipiska zema 
cukura satura konfekšu sastāvdaļa

PANDY KONFEKTES
AR ZEMU CUKURA DAUDZUMU 







GATAVIE 
DZĒRIENI
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GARŠAS

60 ml x 12

Kola
Ogu

Balstoties uz kolas garšu
60 ml porcijā

12 0 g 0 g 0 g

 
Spēcīgs enerģijas dzēriena koncentrāts (200 mg kofeīna) 

Ļoti zems kaloriju daudzums, bez cukura un 
rūgtas garšas

Satur beta-alanīnu un arginīnu - divas svarīgas aminoskābes, 
kas palielina enerģiju

Vāciņš ir atkārtoti noslēdzams - nav nepieciešams dzert visu uzreiz 
kā parastajiem enerģijas dzērieniem

PULS

PIRMS TRENIŅA ŠOTS

GARŠAS

250 ml x 12

Klasiskā
Auzu piena

Balstoties uz auzu piena garšu
100 ml porcijā

57 8.2 g 3.9 g 0.5 g

 
Satur trīs espresso šotus (162 mg kofeīna)

Nepārspējama garša, perfekta konsistence un milzīgs enerģijas 
lādiņš

Pieejams klasiskajā versijā ar pienu vai ar neatkārtojami krēmīgu 
vegānisku auzu pienu

Perfekts enerģijas dzēriena aizvietotājs

BOLD 

LEDUS ESPRESSO



GARŠAS
Citrusaugļu

GARŠAS

0 0 g 0 g 0 g
Citrusaugļu

60 ml x 12

60 ml x 12
Balstoties uz citrusaugļu garšu

60 ml porcijā

Balstoties uz citrusaugļu garšu
60 ml porcijā

0 0 g 0 g 0.1 g

L-karnitīns, kura sintēze galvenokārt notiek aknās, ir plaši populārs 
starp cilvēkiem, kas piekopj aktīvu dzīvesveidu

B6 vitamīns atbalsta enerģijas vielmaiņu un palīdz pretoties 
nogurumam un nespēkam

Īpaši piemērots lietošanai diētām ar samazinātu kaloriju daudzumu

Holīns veicina tauku vielmaiņu un normālu aknu darbību

Augsts kofeīna saturs no dabīgiem avotiem 

Kurkuma un ingvera kombinācija, kas pazīstama ar savām 
pretiekaisuma īpašībām

Bioperīns, kas palielina kurkumas uzsūkšanos un biopieejamību, 
sibīrijas žeņšeņs adaptogēniskai iedarbībai

B grupas vitamīni enerģijas metabolisma atbalstam

PULS

ENERĢIJAS ŠOTS AR INGVERU

PULS

L-KARNITĪNA ŠOTS
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GARŠAS
Boot Camp Lychee
Bali Beach

GARŠAS
Unicorn Dreams
Glow 2022
Plūškoka-Citronu
Sun Kissed

330 ml x 24

330 ml x 24

42 0 g 5 g 0 g

17 0 g 3.2 g 0 g

Kolagēns ir dabīgs uztura bagātinātājs, kas palīdz Taviem 
ādai un muskuļaudiem būt elastīgiem un tvirtiem

Produkts piemērots ne tikai sporta zāles apmeklētājiem, 
bet arī cilvēkiem lietošanai ikdienā

Satur kofeīnu un hialuronskābi

100% bez cukura

Bagātināts ar vitamīniem un minerālvielām

Satur sazaroto ķēžu aminoskābes- 3200 mg BCAA.

Domāts cilvēkiem, kuri meklē gardu enerģijas lādiņu

Satur kofeīnu

LOHILO FUNKCIONĀLAIS
KOLAGĒNA DZĒRIENS

LOHILO BCAA
FUNKCIONĀLAIS DZĒRIENS

Balstoties uz Sun Kissed garšu
330 ml porcijā

Balstoties uz Bali Beach garšu
330 ml porcijā
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ENERĢIJAI 
& ATJAUNOŠANAI 

04 

13



GARŠAS

300 g x 6

50 0.13 g 9.5 g 0 g

Ananasu
Citronu

Palīdz uzlabot treniņu veiktspēju, efektivitāti un atveseļošanās laiku

Uzlabota asins plūsma samazina noguruma iespējamību treniņa laikā

Pirms treniņa maisījums arī uzlabo vielmaiņu un netieši 
ietekmē svara zudumu

Balstoties uz citronu garšu
15 g porcijā

PULS BEFORE
WORKOUT COMPLEX

200 g x 6

0 0 g 0 g 0 g

100% tīrs kreatīna monohidrāts

Viens no visvairāk izpētītajiem uztura bagātinātājiem

Ir pierādīts, ka tas palielina veiktspēju augstas 

intensitātes treniņu laikā

PULS

KREATĪNA MONOHIDRĀTS

Balstoties uz 5 g porciju



GARŠAS

42 0.5 g 0 g 0 g

Bumbieru un laima
Zemeņu un kivi

300 g x 6

250 g x 6

Ābolu
Tropiskā

GARŠAS

Ar magniju, kas palīdz kolagēna ražošanā

Bez aspartāma

Top kvalitātes kolagēna formula

Bagātināts ar C vitamīnu

7 g neaizvietojamo BCAA vienā porcijā optimālā proporcijā 2:1:1

L-glutamīns, kas palīdz atjaunoties pēc treniņiem

Pārsteidzoša garša

Satur elektrolītus

BALTICVITAMINS
KOLAGĒNS

0 0 g 0 g 0 g

Balstoties uz ābolu garšu
11 g porcijā

PULS 

BCAA++

Balstoties uz zemeņu un kivi garšu
13 g porcijā





PROTEĪNI
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GARŠAS

116 1.9 g 23 g 1.8 g

Dubultās šokolādes
Savvaļas zemeņu
Vaniļas

1 kg x 6

Balstoties uz dubultās šokolādes garšu
30 g porcijā

Augstas kvalitātes sūkalu olbaltumvielu vienā porcijā

Pilnīgs aminoskābju profils

Dabiski bagāts ar svarīgām BCAA un L-glutamīna aminoskābēm

Apbrīnojama garša

PULS WHEY
PULVERIS



GARŠAS

1 kg x 6

241 1 g 19.8 g 8.5 g

Dubultās šokolādes
Krēmveida vaniļas
Īrisa

GARŠAS

182 3 g 22 g 1.9 g

Šokolādes
Vaniļas

550 g x 6

Balstoties uz dubultās šokolādes garšu
60 g porcijā

Ēdienreižu aizstājējs

Izcila garša

Bez laktozes

Optimāla olbaltumvielu un ogļhidrātu attiecība 1:1, lai uzlabotu 
muskuļu atjaunošanos

Ātri uzsūcošu ogļhidrātu vienā porcijā

Zems laktozes saturs (produkts satur maz laktozes, ja to sajauc ar 
ūdeni saskaņā ar norādījumiem)

PULS RECO
PULVERIS

BALTICVITAMINS
DIET SHAKE

Balstoties uz šokolādes garšu
50 g porcijā




