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Kiitos asiakkuudestasi kotimaisessa Aminopörssissä.
Aminopörssin uutisissa nro 3 kerromme Sinulle ajankohtaisista uutuuksista, 

tarjoamme alekoodin, esittelemme Nutri Works -urheilijan 
ja annamme vinkkejä tehokkaaseen kotitreeniin!

KOTITEHOTREENI REIDET & PAKARAT: 
Sivuttaisaskeleet kyykäten 
Aminopörssin myymäläpäällikkö, valmentaja 
Pekka Rautio neuvoo tekemään tämän teho-
treenin reisille ja pakaroille joka toinen päivä.

Aseta kuminauha polvien tai nilkkojen   
kohdalle. Nilkoissa liike on raskaampi. 
Asetu hartioiden levyiseen    
seisoma-asentoon. 
Astu tästä toisella jalalla leveä askel  
sivulle niin että tunnet, miten pakara  
aktivoituu. 
Tee leveässä asennossa syväkyykky. 
Palauta jalka hartianlevyiseen   
asentoon.
Toista liike toisella jalalla 

NUTRI WORKS® URHEILIJAN KUULUMISET 

Miksi valitsit juuri Nutri Works -tuotteet lisära-
vinteiksi?
Olen tehnyt yhteistyötä Nutri Worksin kanssa 
vuodesta 2016. Olen käyttänyt paljon lisäravin-
teita raskaan CrossFit-harjoittelun tukena, 
koska jokaiseen treeniin pitää latautua ja vire 
säilyttää koko treenin ajan. Useamman kerran 
päivässä harjoitteleminen ja treeneistä palautu-
minen on vaatinut oikeat tuotteet. Nutri Works 
herätti kiinnostukseni suomalaisuudellaan. 
Puhtaat tuotteet, hyvä maku ja kaikki tarvittava 
samalta tuottajalta. Olen voinut aina luottaa, 
että Nutri Workislta löytyy tuotteet jokaiseen 
tarpeeseen ja tuotteiden koostumus on mietitty 
niin, että käyttäjä saa niistä parhaan hyödyn irti.

Mitä Nutri Works -tuotteita käytät päivittäin?
Harjoitteluni on muuttunut raskaista Cross-
Fit-treeneistä enemmän kestävyysurheilun 
puolelle. Nyt käytössä ovat päivittäin erilaiset 
vitamiinivalmisteet sekä Hydra WorX. Edelleen 
raskaamman harjoittelun yhteydessä käytän 
myös Black Linen Pre Worksia ja palautumiseen 
Pro Recoverya.

Mikä on lempituotteesi ja mitä hyötyä siitä on 
sinulle?
Lempituotteeni on Hydra WorX. Se auttaa jaksa-
maan ja pitämään nesteytyksen yllä pitkissä 
kestävyysharjoituksissa ja katseen terävänä 
pitkinä raksapäivinä.
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Nutri Works® on yhä useamman huippu-urheilijan 
suosikki. Haastateltavana Mikko Salmela, 30-vuotias 
perheenisä ja palomies. Mikko on kilpaillut crossfitissa 
8 vuotta. Tällä hetkellä hänellä on uusina lajeina kestä-
vyysurheilun puolelta sisäsoutu ja maantiepyöräily.
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TEHOTREENILIIKKEEN OHJE:

Suorita teholiike molemmille puolille +/-10 
kertaa oman jaksamisen mukaan. Pidä 
pieni tauko ja toista alusta 4-5 kertaa. 

Koodilla AMINOPÖRSSI20 tilaat Aminopörssi Nutrition 
-tuotteet 20 % alennuksella! Koodi on voimassa

31.5.2021 asti ja sen voi käyttää kerran. 



KESÄISEN 

RAIKAS MAKU!

Kaikkia haaraketjuisia aminohappoja suhteessa 
4-1-1 sekä l-glutamiinia sisältävä raikkaanmakuinen 
jauhe sekoitetaan veteen shakerissa ja nautitaan 
treenin aikana tai sen jälkeen. BCAA-aminohapoista 
ja l-glutamiinista on hyötyä lihaskasvuun ja palautu-
miseen. Sopii kaikille treenaajille! Vegaanisesta 
juomasta on saatavilla kaksi raikasta makua: 
fresh fruit ja fresh apple.

Välttämättömiä EAA-aminohappoja sekä l-gluta-
miinia sisältävä aminohappojauhe sekoitetaan 
veteen shakerissa ja nautitaan jääkylmänä treenin 
aikana tai sen jälkeen. Välttämättömät amino-
hapot ovat aminohappoja, joita keho ei itse tuota 
vaan ne tulee saada ravinnosta. Niistä on hyötyä 
palautumiseen ja lihaskasvuun. Vegaaninen 
juoma maistuu raikkaan kesäiseltä ja toimii 
erinomaisena janojuomana treenissä! 

Kollageenijauhe sisältää hydrolisoitua (eli peptideiksi 
pilkottua) kalakollageenia, hyaluronihappoa sekä 
C-vitaminia, biotiinia ja sikkiä jauheena. Sekä kollagee-
nia että hyaluronihappoa esiintyy ihossa itsessään. 
C-vitamiini edistää kollageeninmuodostumista ihon 
normaalia toimintaa varten ja edistää solujen suojaa-
mista hapettumisstressiltä. Biotiini ja sinkki edistävät 
ihon, hiusten ja limakalvojen pysymistä normaalina. 
Jauhemuotinen tuote ei sisällä mitään turhia aineita. 

Huippusuosittu sarja laajenee nyt 
odotetulla uutuustuotteella:

AMINOPÖRSSI NUTRITION
ON AMINOPÖRSSIN OMA SARJA.

TREENIN TUEKSI!

IHOLLE JA HIUKSILLE! 

UUSIA AVAINLIPPU-
 TUOTTEITA AMINOPÖRSSIIN!

Nutri Works® -sarjan 
kiinnostavimmat uutuudet:

Avainlippu-merkki on Suomalaisen Työn liiton myöntämä merkki. 
Se myönnetään osoituksena suomalaisesta työstä. Nämä UUTUUS-tuotteet 

on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. 

COLLAGEN & BIOTIN WORX 
ihon ja hiusten hyvinvointiin

BCAA411+G AMINOHAPPOJAUHE 
treeniin

AMINOPÖRSSI NUTRITION 
EAA+G treeniin


