sportovní a zdravá výživa
CENÍK
MUSKULVIT
MUSKULVIT
MUSKULVIT
MUSKULVIT
MUSKULVIT
MUSKULVIT
MUSKULVIT

MEGA 300g
MEGA 900g
MEGA 2000g
WHEY 900g
WHEY 2000g
WHEY 80 900g
WHEY 80 2000g

proteinový koncentrát 71% bílkovin
Jahoda, Banán, Vanilka, Kokos, Čokoláda, Malina
196,-Kč
proteinový koncentrát 71% bílkovin
Jahoda, Banán, Vanilka, Kokos, Čokoláda, Malina
581,-Kč
proteinový koncentrát 71% bílkovin
Jahoda, Banán, Vanilka, Kokos, Čokoláda, Malina
1.096,-Kč
proteinový koncentrát 64% bíkovin
Jahoda, Banán, Vanilka, Kokos, Čokoláda
674,-Kč
proteinový koncentrát 64% bíkovin
Jahoda, Banán, Vanilka, Kokos, Čokoláda
1.343,-Kč
proteinový koncentrát 80% bíkovin
Jahoda, Banán, Vanilka, Kokos, Čokoláda NOVINKA! 702,-Kč
proteinový koncentrát 80% bíkovin
Jahoda, Banán, Vanilka, Kokos, Čokoláda NOVINKA! 1.398,-Kč
WHEY PROTEIN KONCENTRÁT 500g čistý syrovátkový isolát 80% bílkovin Neochucený
389,-Kč
WHEY PROTEIN KONCENTRÁT 1000g čistý syrovátkový isolát 80% bílkovin Neochucený
742,-Kč
WHEY PROTEIN KONCENTRÁT 2000g čistý syrovátkový isolát 80% bílkovin Neochucený
1.449,-Kč
ŽELATINOVÝ HYDROLYZÁT 500g 96% kolagenní bílkovina, značkový 7-násobný hydrolyzát kolagenu od GELITY,neochucený
325,-Kč
ŽELATINOVÝ HYDROLYZÁT 1000g 96% kolagenní bílkovina, značkový 7-násobný hydrolyzát kolagenu od GELITY,neochucený
619,-Kč
ŽELATINOVÝ HYDROLYZÁT 2000g 96% kolagenní bílkovina, značkový 7-násobný hydrolyzát kolagenu od GELITY,neochucenŔ 1.187,-Kč
MUSKULVIT MASS 1000g
sacharidový koncentrát 25% bílkovin Jahoda, Banán, Vanilka, Kokos, Čokoláda
283,-Kč
MUSKULVIT MASS 4000g
sacharidový koncentrát 25% bílkovin Jahoda, Banán, Vanilka, Kokos, Čokoláda
1.097,-Kč
MASS UP 3600 WHEY 1000g
sacharidový koncentrát 12% bílkovin
Kokos, Banán, Jahoda, Vanilka, Čokoláda
241,-Kč
MASS UP 3600 WHEY 2500g
sacharidový koncentrát 12% bílkovin
Kokos, Banán, Jahoda, Vanilka, Čokoláda
443,-Kč
MASS UP 3600 WHEY 5000g
sacharidový koncentrát 12% bílkovin
Kokos, Banán, Jahoda, Vanilka, Čokoláda
845,-Kč
MUSKULVIT POWER 5g
1 sáček iontový nápoj (do 0,5 l vody) Grep, Pomeranč, Citron, Jahoda, Černý rybíz, Višeň
10,- Kč
MUSKULVIT POWER 5g
20 sáčků iontový nápoj (do 0,5 l vody) Grep, Pomeranč, Citron, Jahoda, Černý rybíz, Višeň
184,-Kč
MUSKULVIT AKTIV 500ml
hypotonický koncentrát (na 50 l)
Grep,Pomeranč, Citron, Černý rybíz, Višeň
222,-Kč
MUSKULVIT AKTIV 1000ml
hypotonický koncentrát (na 50 l)
Grep,Pomeranč, Citron, Černý rybíz, Višeň
403,-Kč
KREATIN MONOHYDRÁT 400g
100% čistý mikronizovaný kreatin monohydrát nejvyšší kvality
337,-Kč
KREATIN MONOHYDRÁT 500g
100% čistý mikronizovaný kreatin monohydrát nejvyšší kvality
420,-Kč
KREATIN MONOHYDRÁT 900g
100% čistý mikronizovaný kreatin monohydrát nejvyšší kvality
754,-Kč
KREATIN MONOHYDRÁT 1000g 100% čistý mikronizovaný kreatin monohydrát nejvyšší kvality
817,-Kč
L-CARNITIN BASE 30g
60 kapslí (1 kapsle cca 500 mg)
444,-Kč
L-CARNITIN INSTANT
1000mg 20 sáčků 70g Citron
396,-Kč
L-CARNITIN INSTANT
1000mg 1 sáček 3,5g Citron
20,-Kč
BCAA 1000ml
větvené aminokyseliny (tekuté)
403,-Kč
BCAA 4000mg 2:1:1
1 sáček sypká směs v sáčků (4g) v nejúčinnější podobě v ideálním poměru BCAA 2:1.1
11,-Kč
BCAA 4000mg 2:1:1
20 sáčků sypká směs v sáčků (4g) v nejúčinnější podobě v ideálním poměru BCAA 2:1.1
200,-Kč
L-GLUTAMIN 500g
pro sportovce a osoby vystavené vysoké fyzické i psychické námaze
NOVINKA!
605,-Kč
L-GLUTAMIN 1000g
pro sportovce a osoby vystavené vysoké fyzické i psychické námaze
NOVINKA! 1.179,-Kč
L-ARGININ 200g
přispívá k nárůstu svalů a ke zvýšení psychické, fyzické a sexuální výkonnosti NOVINKA!
413,-Kč
L-ARGININ 500g
přispívá k nárůstu svalů a ke zvýšení psychické, fyzické a sexuální výkonnosti NOVINKA!
919,-Kč
SOJMIL 400g
sójový nápoj s přísadou syrovátky
64,-Kč
SOJMIL KOKTEIL 200g
ochucený koktejlový nápoj
Jahoda, Vanilka, Čokoláda, Kokos
38,-Kč
SOJOVÝ NÁPOJ 200g
neobsahuje laktózu ani cholesterol, výborné pro sportovce
38,-Kč
SOJOVÝ NÁPOJ 400g
neobsahuje laktózu ani cholesterol, výborné pro sportovce
64,-Kč
SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK 250g pasterizovaný 92% bílkovin
132,-Kč
SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK 500g pasterizovaný 92% bílkovin (2 x 250g)
257,-Kč
MALTODEXTRIN IT 250g
komplexní zdroj sacharidů s nízkým podílem jednoduchých cukrů a trisacharidů
41,-Kč
MALTODEXTRIN IT 500g
komplexní zdroj sacharidů s nízkým podílem jednoduchých cukrů a trisacharidů
78,-Kč
SUŠENÁ SYROVÁTKA 250g
doplněk výživy - zdroj proteinů, 12% bílkovin, sacharidy 73%
28,-Kč
DEXTRÓZA 250g
základní zdroj energie a síly pro svaly ve všech sportech
25,-Kč
FRUKTÓZA 250g
vysoce sladivý ovocný cukr s nízkým GI, který neovlivňuje Inzulín
33,-Kč
FRUKTÓZA 500g
vysoce sladivý ovocný cukr s nízkým GI, který neovlivňuje Inzulín
64,-Kč
VITAMIN C - 500mg 30+2 tbl.
vitamin C přírodní kvality a 30 mg šípků s dlouhodobým postupným uvolňovaním
56,-Kč
VITAMIN C - 500mg 60+5 tbl.
vitamin C přírodní kvality a 30 mg šípků s dlouhodobým postupným uvolňovaním
101,-Kč
VITAMIN C - 500mg 90+30 tbl.
vitamin C přírodní kvality a 30 mg šípků s dlouhodobým postupným uvolňovaním
140,-Kč
VITAMIN C - 1000mg 30+2 tbl.
vitamin C přírodní kvality a 30 mg šípků s dlouhodobým postupným uvolňovaním
90,-Kč
VITAMIN C - 1000mg 60+5 tbl.
vitamin C přírodní kvality a 30 mg šípků s dlouhodobým postupným uvolňovaním
151,-Kč
VITAMIN C - 1000mg 90+30 tbl. vitamin C přírodní kvality a 30 mg šípků s dlouhodobým postupným uvolňovaním
208,-Kč
MULTIMAX 30+2 tbl.
postupně uvolňující komplex 44 složek vitamínů, minerálů a stopových prvků
121,-Kč
MULTIMAX 60+5 tbl.
postupně uvolňující komplex 44 složek vitamínů, minerálů a stopových prvků
205,-Kč
MULTIMAX 90+10 tbl.
postupně uvolňující komplex 44 složek vitamínů, minerálů a stopových prvků
277,-Kč
CALMAZIN 30+2 tbl.
minerálový přípravek obsahující kombinaci vápníku, hořčíku a zinku
53,-Kč
CALMAZIN 60+5 tbl.
minerálový přípravek obsahující kombinaci vápníku, hořčíku a zinku
101,-Kč
CALMAZIN 100+8 tbl.
minerálový přípravek obsahující kombinaci vápníku, hořčíku a zinku
134,-Kč
EPAMAX OMEGA 3+ 30+4 tbl.
extra vysoký podíl 500mg Omega-3 mastných kyselin, 300mg EPA a 200mg DHA v 1 kapsli
144,-Kč

KARDIO Q10+ 30+4 tbl.
LECITIN 1350 mg 100+4 tbl.
KLOUB 3000+ 30+1 tbl.
KLOUB 3000+ 60+2 tbl.
ŠEJKR MUSKULVIT

pro podporu činnosti srdečního svalu, přeměny tuku na energii a celkovou vitalitu organismu
kapsle s obsahem přírodního lecitinu získaného listováním sojovým bobů za studena
vícesložkový přípravek určený jako doplněk výživy při prevenci a léčbě kloubních onemocnění
vícesložkový přípravek určený jako doplněk výživy při prevenci a léčbě kloubních onemocnění
šrubovací - kvalitní a praktický šejkr pro přípravu sportovních nápojů

166,-Kč
189,-Kč
225,-Kč
383,-Kč
86,-Kč

Objednávky přijímáme:
- emailem: objednavky@muskulvit.cz
- přes e-shop: http://www.muskulvit.cz
- telefonicky: +420 732 212 331
- SMS zprávou: +420 732 212 331
- faxem: +420 572 577 296
Způsob dodání a platby:
- Na dobírku: platba v hotovosti při převzetí balíku. K ceně zboží je účtováno poštovné 99,-Kč při dopravě poštou, 109,-Kč
při dopravě přepravní společností PPL.
- Bankovním převodem: v potvrzení, které přijde na Váš email po provedené objednávky, najdete veškeré potřebné informace k
provedení bankovního převodu. Zásilka je expedována v nejbližší pracovní den, kdy zaznamenáme vaši platbu na našem účtu.
O této skutečnosti vás budeme informovat. K ceně zboží je účtováno poštovné 69,-Kč při dopravě poštou, 79,-Kč při dopravě
přepravní společností PPL.
Potřebné informace pro platbu převodem: Číslo účtu: 182217058/0600
Variabilní symbol: vaše číslo objednávky, které naleznete v potvrzujícím emailu po provedení objednávky.
Při nákupu nad 1.500,- Kč poštovné ani přepravné neúčtujeme! Objednané zboží je odesíláno do tří pracovních dnů. O dni
vyexpedování a odeslání zásilky zákazníka informujeme buď emailem nebo SMS zprávou.
Termín doručení: Česká pošta: 1 -3 dny od odeslání zásilky, Expresní balíková služba PPL: do druhého dne od odeslání zásilky
- Dovoz zdarma (platba v hotovosti při převzetí objednaného zboží).
Platí pro zákazníky ze Zlína, Uherského Hradiště, Kroměříže a okolí při objednávce nad 500,-Kč.
Objednané zboží přivezeme na požadovanou adresu do 5 dnů od obdržení objednávky, o čase dodávky Vás budeme předem
informovat. Do poznámky v objednávkovém formuláři můžete také specifikovat, v jakou dobu jste na uvedené adrese k zastižení.
- Balné neúčtujeme!
Dodací podmínky Slovensko:
Objednávky zasíláme ze Slovenské pošty Lysá pod Makytou a to na dobírku, poštovné činí cca 3,90 € (dle kurzu). Platba při
převzetí zásilky. Dodací lhůta 3 – 10 dnů dnů od obdržení objednávky na zákaznický servis. Při objednávce nad 60,00 €
poštovné na Slovensko neúčtujeme. Balné neúčtujeme. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. K přepočtu na EUR je používán
aktuální denní kurz vyhlašovaný ČNB k tomuto dni.
Kontaktní adresa pro Slovensko:
MUSKULVIT – športová a zdravá výživa, P.O.BOX 5, 020 54 Lysá pod Makytou
VĚRNOSTNÍ PROGRAM MUSKULVIT
Vážení a milí zákazníci,
velmi si vážíme Vaší přízně a jsme rádi, že jste s našimi výrobky spokojeni. Abychom pro Vás nakupování udělali ještě
zajímavější, rozhodli jsme se pro Vás zavést speciální věrnostní program. Tento věrnostní program je velmi jednoduchý,
zahrnuje veškeré uskutečněné a zaplacené nákupy, které jste u nás provedli. Čím více budete nakupovat naše produkty,
tím větší procentuální slevu získáte. Pravidelnými nákupy našich výrobků se tak u nás můžete dostat na velmi zajímavé a
speciální ceny pro Vás.
* registrace zákazníka v e-shopu - sleva 5%
* celkový objem nákupů nad 5.000,- Kč - sleva 3% + registrace v e-shopu 5% = celková sleva 8%
* celkový objem nákupů nad 10.000,- Kč - sleva 7% + registrace v e-shopu 5% = celková sleva 12%
* celkový objem nákupů nad 20.000,- Kč - sleva 10% + registrace v e-shopu 5% = celková sleva 15%
* celkový objem nákupů nad 30.000,- Kč - sleva 13% + registrace v e-shopu 5% = celková sleva 18%
SPECIÁLNÍ AKCE:
- ke každé objednávce obdržíte ZDARMA iontový nápoj MUSKULVIT POWER 5g
- při objednávce MUSKULVIT AKTIV 1000 ml obdržíte ZDARMA DÁVKOVACÍ PUMPIČKU
FACEBOOK:
Staňte se fanoušky doplňků výživy MUSKULVIT na Facebooku a získejte nformace o slevách a novinkách!
Pouze na Facebooku zveřejňujeme slevové kupony, měsíční akce, akční balíčky produktů, soutěže o výrobky a další informace
týkající se sportovní výživy MUSKULVIT a internetového obchodu www.muskulvit.cz
Ceník je platný od 1.1.2013. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

s p o r t o v n í a z d r a v á v Ŕ→iv a
www.muskulvit.cz
www.muskulvit.com
www.muskulvit.eu
www.muskulvit.sk

Mokrá 287, 760 01 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 732 212 331 Fax:+420 572 577 296
E-mail: objednavky@muskulvit.cz
E-mail: info@muskulvit.cz
E-mail: poradna@muskulvit.cz
E-mail: reklamace@muskulvit.cz

