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Hei! Kiitos, että olet asiakkaamme. 
Aminopörssin uutisissa kerromme Sinulle ajankohtaisista tuulistamme, 

esittelemme Nutri Works -urheilijan ja kerromme vinkit parempaan treeniin!

JOOGAOPETTAJA KATJAN SUOSITUS: 
”Nauti tästä selkärankaa hellivästä 
kierrosta rauhallisessa paikassa 
syvään hengittäen.”

KIERTO TWISTED ROOTS 
Asetu selinmakuulle. Avaa kädet sivuille. 
Kippaa polvet toiselle puolelle niin, että 
tunnet venytyksen koko selkärangassa. 
Suorista alempi jalka maton suuntaiseksi ja 
aseta päällimmäinen jalka bolsterin päälle. 
Liikuta polvien kanssa vastakkaisella 
puolella olevaa käsivartta kohtaan, missä 
tunnet hyvän venytyksen. Käännä pää 
siihen suuntaan, missä niska tuntuu 
hyvältä. Hengitä ja nauti olostasi 
vähintään 5 min ajan. Toista toiselle 
puolelle. 
Katjan vaatteet: ICIW Queen Mesh Sport Bra 
Khaki Melange, ICIW Queen Mesh Tights Khaki 
Melange • Kuvan matto: Manduka Pro Lite väri 
Purple, lila • Bolsteri: Manduka Enlight Bolster 
round 

NUTRI WORKS® URHEILIJAN KUULUMISET 

Miksi valitsit juuri Nutri Works -tuotteet lisära-
vinteiksi?
Puolisoni oli käyttänyt jo Nutri Works -sarjaa, ja 
todennut ne hyviksi tuotteiksi. Ne toimivat 
minulla hyvin, juuri siihen mitä haemme valmen-
taja/puolisoni kanssa. Ennen en ole käyttänyt 
mitään lisäravinteita ja se kaduttaa, sillä nyt 
tunnen, että niistä on erittäin paljon hyötyä mm. 
palautumisessa, sillä se on lajissani  erittäin 
oleellinen asia. Nyt olen käyttänyt noin 5-vuotta 
lisäravinteita.

Mitä Nutri Works -tuotteita käytät päivittäin?
Käytän paljon vitamiineja ja kivennäisaineita. 
Ennen kilpailua ja kovia harjoituksia teemme 
"coctailin" jossa on beeta-alaniinia, arginiiniä 
sekä kreatiinia sekoitettuna Osmo Worxiin. 
Kilpailun/harjoituksen jälkeen käytän Iso Worxia 
palautusjuomana, johon on sekoitettu kreatii-
nia. Nämä ovat pääasialliset ja tärkeät tuotteet, 
mutta minulta löytyy myös muita amino-tuottei-
ta, joita käytän eri harjoituskausilla.

Mikä on lempituotteesi ja mitä hyötyä siitä on 
sinulle?
Minulla ei ole mitään lempituotetta, vaan minulle 
on kaikki tärkeitä ja mieluisia, mitkä parantavat 
suorituskykyä, sekä auttavat minua palautu-
maan nopeammin valmiimpana seuraavaan 
kovaan harjoitukseen.
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ALEKOODISI UUTUUKSIIN: nwuusi20

Mandukan Pro Lite joogamatto ja Bolsteri ovat mitä mainion joululahja joogaa rakastavalle!

Kotimainen Nutri Works® on yhä useamman 
huippu-urheilijan suosikki.  Kysyimme juoksija 
Annamari Kiekaralta mitä tuotteita hän käyttää ja 
miksi. Annamari voitti 43-vuotiaana 11 vuoden tauon 
jälkeen 10 000 metrin juoksun Suomen mestaruuden!



KOODILLA  nwuusi20 saat Nutri Works Vegan Protein WorX ja 
Keto WorX Meal -tuotteet -20 % alennuksella! Koodi on 
voimassa 28.2.2021 asti ja sen voi käyttää kerran. 

UUSIA KOTIMAISIA 
TUOTTEITA AMINOPÖRSSIIN!

Kotimainen Nutri Works -lisäravinnesarja 
laajenee asiakaspalautteiden ja 
toiveiden mukaan. 

KETO WORX MEAL

Ketogeeniseen ja VHH-ruokavalioon sopiva, 
runsasproteiininen, hyviä rasvoja sisältävä 
ateriankorvike/välipala. Näppärästi shakeris-
sa sekoitettava jauhe maistuu herkulliselta 
suklaalta ja antaa virtaa nopeasti. Nauti 
jääkylmänä! Sopii myös loistavasti osaksi 
smoothieta esim. vähähiilaristen marjojen, 
turkkilaisen jugurtin ja pähkinöiden kanssa.  

VEGAN PROTEIN WORX

Vihdoinkin on tehty vegaaninen proteiini-
lisä, joka maistuu hyvältä! Suklaanmakui-
nen proteiinilisä sisältää monipuolisesti 
hamppu-, herne- ja riisiproteiinia, jolloin 
sen aminohappoprofiili on täydellinen. 
Sekoita kätevästi shakerissa veden tai 
kasvimaidon kanssa tai lisää smoothien 
joukkoon! 

Hyperice-lihashuoltovasara 
hierontaa usein kaipaaville, 
kovaa treenaaville ja kaikenlai-
seen kolotukseen. 

Mielestämme parhaat 
lahjat ovat sellaisia,

joille on käyttöä. 

AMINOPÖRSSIN 
PARHAAT LAHJAVINKIT:

Mandukan Bolsteri tuo yin-joogaan aivan 
uuden ulottuvuuden! Tämä pitäisi löytyä 
jokaisen joogaajan olohuoneesta.

Manduka Pro Lite jooga-
matto on ikisuosikki paljon 
joogaaville kaikenlaiseen 
joogaan.

Vuotamattomat ja 
kestävät Blender 
Bottle-juomapuollot 
kaikille liikkujille, myös 
lapsille! 

Raakasuklaatuotteet 
parempaan, 
tyylikkääseen 
herkutteluun 

Lahjakortti, kun haluat 
antaa mahdollisuuden valita 
varmasti mieluisimman 
lahjan itse.  

KETO & VHH 

RUOKAVALIOON!

VEGAANEILLE!

HOT-JOOGAAN!

Kuumajoogaan Yoga
Design Lab joogamatto &
pyyhe 2 in 1 on  kätevä, 
kestävä ja kaunis.


