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Zgodba 
Sunwarrior

Sunwarrior se zavzema za izdelavo najboljših rastlinskih beljakovin in dodatkov iz super

živil. Naše poslanstvo je nahraniti in preoblikovati planet tako, da začnemo s spremembami

pri posameznikih. Zagotavljamo najbolj kakovostno, čisto, cenovno dostopno rastlinsko

prehrano, izobraževanje in biotehnologijo, podprto z znanostjo. To nam daje zagon za vse,

kar počnemo: od pridobivanja najboljših ekoloških sestavin po vsem svetu do uporabe

reciklirane embalaže in izdelave embalaže, ki jo je mogoče reciklirati.

 

Kdo smo?

To smo mi!

DRUŽINSKO PODJETJE S SEDEŽEM NA JUGU DRŽAVE UTAH, V ZDA

Verjamemo, da rastline zagotavljajo najčistejšo in najmočnejšo hrano, bogato z

antioksidanti, vitamini, minerali, encimi in fitohranili. Naše telo hrepeni po pravi hrani, še

posebej v tej dobi, ko močno predelamo vse, kar jemo, pri čemer hrani odvzamemo vse

prednosti in hranila, še preden jih imamo priložnost uporabiti.

Čas je, da se vrnemo nazaj k naravi in poiščemo to, kar nam manjka. Rastline so čudovite,

saj zajemajo sončno energijo na skoraj čaroben način in nam jo nato tako prosto ponujajo.

 Pridružite se Sunwarriorju v našem poslanstvu, da obnovimo sebe, svoj um, svoje telo
in svoj svet z rastlinsko prehrano. 

Skupaj lahko resnično spremenimo planet, z enim bojevnikom naenkrat.



Spoznajte 
soustanovitelja
Denley Fowlke 

Soustanovitelj blagovne znamke
 Sunwarrior

Denley je odraščal na stojnici s sadjem, kjer je pomagal svojim staršem. Na voljo so imeli veliko svežih pridelkov,

toda, kot pojasnjuje Denley, je bila njegova dnevna prehrana sestavljena iz sladkarij, kokakole in kajenja. 

V najstniških letih se mu je razvila astma in pestile so ga še druge težave s pljuči.

 

Ko je bil Denley star 13 let, je njegova mati začela gojiti in sočiti pšenično travo, ki je znana po neverjetnih

zdravilnih lastnostih, da bi pomagala svojemu sinu obnoviti zdravje. Kar pa ni vedela je, da je Denley kadil

cigarete že od 10. leta starosti. Ko je Denley prvič začel piti pšenično travo, ga je zajel občutek dobrega počutja

in evforije, česar še nikoli ni čutil. Takrat je spoznal, da kar daje v svoje telo, spremeni njegovo počutje.

 

Denley je dokončno nehal kaditi pri osemnajstih letih, ko mu je zdravnik napovedal samo še 6 mesecev življenja.

Tistega dne je Denley pokadil zadnjo cigareto.

 

Denley je začel brati knjige o tem, kako izboljšati svoje zdravje. Kmalu si je ustvaril družino in rodili sta se mu

dvojčici. Potem ko so njegovima hčerkama diagnosticirali smrtno nevarno bolezen, je sklenil, da bo storil vse, kar

je potrebno, da jima reši življenje. Pot je nadaljeval z iskanjem znanja za svojo družino, pri njegovih

petindvajsetih letih pa so postali vegetarijanci.

 

Ko se je njegovo osebno potovanje nadaljevalo s prebiranjem knjig, z osebnimi izkušnjami in drugimi ključnimi

vodiči, je Denley izbral veganski življenjski slog in nato popolnoma presno rastlinsko prehrano. Danes imata

Denley in žena Jen zdravo številčno družino, ki šteje 7 otrok in 25 vnukov.

 

Poti obeh soustanoviteljev sta se združili leta 2007, ko sta se spoznala na festivalu presne hrane v Sedoni, v

Arizoni. Nick je prepoznal potrebo po beljakovinskih nadomestkih pri vegetarijancih in veganih, zlasti tistih, ki so

želeli pridobiti ali ohraniti mišice. Vendar je ta beljakovinski nadomestek moral imeti optimalni izkoristek

beljakovin s popolnim aminokislinskim profilom in moral je biti dobrega okusa. Njune ideje so postale načrt, po

večkratnih preizkusih in vztrajnosti pa je Sunwarrior ustvaril svoj prvi beljakovinski nadomestek iz presnih rastlin

z misijo, da nahrani ljudi s kvalitetnimi hranili in da spremeni naš planet.



Nick Stern
Soustanovitelj blagovne znamke 

Sunwarrior

Pri trinajstih letih je Nick Stern začel svojo pot do zdravega načina življenja. Bil je suhe postave in želel je

pridobiti mišično maso, zato je začel dvigovati uteži. Takrat je njegova svakinja delala v trgovini z zdravo

prehrano in Nicku dala nekaj pomembnih napotkov glede prehrane ter ga seznanila s hranilno bogatim sokom

pšenične trave. Nekega dne, ko je Nick obiskal trgovino in brskal po oddelku s knjigami, se je ustavil pri knjigi

Paula Braggsa "Čudež posta" (The Miracle of Fasting - Proven Throughout History). Ko je brskal po straneh, ga

je sporočilo knjige očaralo. Takoj si je kupil sokovnik, se začel postiti in jesti bolj zdravo hrano.

 

Začel je pridobivati mišično maso in začutil neverjetno energijo. Prijatelji so se mu posmehovali, ker se je

dosledno držal svojih zdravih odločitev, tako da so ga klicali "Fant narave".

 

V poznih dvajsetih in zgodnjih tridesetih letih je Nick začel trenirati za tekmovanja v bodybuildingu. Začel je

prebirati najnovejše fitnes revije, ki so poudarjale, kako pomembno je v obroke dodajati velike količine kalorij in

živalskih beljakovin, vsaj pet do šestkrat na dan, da bi dosegel rezultate, potrebne za tekmovanje. Nick je posvojil

priporočen način prehranjevanja, saj so njegovi konkurenti tudi sledili temu režimu in vsaj na videz se je zdelo,

da so na pravi poti.

 

Na žalost je Nick le nekaj let pozneje odkril zapoznele in skrite posledice težkega dvigovanja uteži, uporabe

živalskih beljakovin in presežka sečne kisline.

 

V petdesetih letih je Nick sklenil, da se bo vrnil k zdravemu življenju, ki se ga je naučil v mladosti. Nick se je začel  

prehranjevati z večinoma presno rastlinsko hrano, da bi zmanjšal sečno kislino in ohranil dolgo in zdravo življenje

h kateremu je stremel v mladosti.

https://www.amazon.com/Miracle-Fasting-Proven-Throughout-History-ebook/dp/B004TNHEOO


PROIZVODNJA

Blagovna znamka Sunwarrior je bila ustanovljena 2010. Leta 2019 smo prešli na lastno

proizvodnjo zaradi naše zaveze, da se bomo nenehno izboljševali in bolje služili našim

strankam. Proizvodnja se nahaja le 16 km od sedeža podjetja na jugu države Utah in ima

ekološki certifikat CCOF Organic. Z naraščajočimi zahtevami strank, nam lastna proizvodnja 

 omogoča pospešeno lansiranje novih izdelkov, hitrejše pošiljanje in izboljšan nadzor

kakovosti. Večina izdelkov Sunwarrior, izdelanih v tem objektu, ima ekološki certifikat CCOF.

SMO ENO REDKIH

PODJETIJ, KI IMAJO

LASTNO PROIZVODNJO IN

DISTRIBUCIJO

SUNWARRIOR IMA

UNIKATNO REGISTRIRANO

EDINSTVENO MEŠANICO,

KI SMO JO USTVARILI Z

LASTNIM ZNANJEM IN

IZKUŠNJAMI

OGROMNO SMO VLOŽILI V

NADZOR NAD SVOJIMI

IZDELKI

UNIKATNA
FORMULA

NAŠ POSLOVNI 
MODEL

NAŠ 
INTERES



family
Sunwarrior je družinsko hitro rastoče podjetje, ki danes zaposluje več kot 50 ljudi,

med katerimi so tudi družinski člani. Večina zaposlenih se tudi prehranjuje rastlinsko
in sledi filozofiji podjetja. Njihovo družino pa so razširili širom po svetu.

 
Podjetje ima veliko mrežo partnerjev ~ distributerjev v več kot 70 državah po svetu.

Njihova izjemna lastnost je lojalnost do vsakega uvoznika v svoji državi. Izredno
veseli smo, da smo tudi mi v Sloveniji lahko del njihove širše družine.

 
 

Utrinki iz našega obiska Sunwarrior v Utahu, 2018



Proteinski izdelki
blend

vanilija čokolada naravni Mocha jagodičevje

classic plus

vanilija čokolada naravni

classic

vanilija čokolada naravni

vanilija čokolada

clean greens & proteins



Linija Active
active proteini

vanilija čokolada

active hidracija

kumara & limeta tropsko sadje

active energy booster

lubenica mango-limonada

active kreatin



masleni piškot & cimet slana karamela

lean meal

Izdelki za lepoto in
uravnavanje telesne teže

vanilija čokolada naravnisalana karamela

kolagen gradniki

čokolada

beauty greens

pina colada

ormus super-zelenje

naravni poprova Meta

naravni

vanilija



ekološka 
rdeča pesa v prahu

 

Živila iz shrambe
kakav

starodavna kamena 
sol (nejodirana)

sok goji jagod 
v prahu

ekološka 
chia semena

ekološko kokosovo 
mleko v prahu

 

ekološka 
kurkuma v prahu



Dopolnila

omega-3

vitamin mineral
 rush

encimimagnezij probiotiki

kolagen 
restore & protect



prijazno 
do živali

brez
mleka in
laktoze

vegansko

brez
glutena

presno

WARRIOR BLEND
BELJAKOVINE

ZA OBNOVO IN 
IZGRADNJO MIŠIC 

BIIOLOŠKO
RAZPOLOŽLJIVO

ENERGIJSKO BOGATI
MCT*

POMAGA VZDRŽEVATI 
ZDRAV ITM*

brez GSO

brez soje



Izdelek Warrior Blend združuje več različnih in beljakovinsko
bogatih virov (konoplja, grah, goji jagode) v eno gladko in
okusno formulo, ki vam ponuja več kot posamezne
beljakovinske komponente. Srednjeverižni trigliceridi iz kokosa
delujejo sinergistično z ostalimi sestavinami in tako oblikujejo
unikatne, veganske beljakovine, ki so bogate z aminokislinami
kot tudi z razvejanimi aminokislinami (BCAA). Zahtevajte več
od goriva za vaše aktivno življenje! Posegajte po beljakovinah,
ki so zasnovane za vaš aktiven življenjski slog.

AKTIVNEGA
ZA

POSAMEZNIKA

IZGRADNJA IN OBNOVA
MIŠIČNE MASE*
Vir beljakovin: 
grah, goji jagode, konoplja
Aminokisline in razvejane 
aminokisline (BCAA)
16-20 g ekoloških, rastlinskih  
beljakovin**
Primerno za pred
 in po vadbi

BIOLOŠKO
RAZPOLOŽLJIVO*
Lahko prebavljivo*
Gladka tekstura
Manj alergeno kot sirotka
Podpira optimalno
proizvodnjo hormonov*

POMAGA 
VZDRŽEVATI 
ZDRAV ITM*
100 kalorij
Majhna vsebnost
ogljikovih hidratov
Nasitno*
Primerno za keto način
prehranjevanja
Velik nabor odličnih
okusov

POMAGA 
VZDRŽEVATI 
ZDRAV ITM*
Energija pridobljena iz kokosa,
ki predstavlja gorivo za
izgorevanje maščob*
Podpira zdravje možganov
in srca

NEPRIMERLJIVA IN UNIKATNA MEŠANICA
Naslednja generacija rastlinskih beljakovin je tu! Izdelek Warrior blend je vir
fermentiranih grahovih beljakovin in je tako lahko prebavljiv, okusen, hranilno bogat
s super živili in kot nalašč za vse, ki si želijo izboljšati svoje zdravje in kondicijo.

*Ta izdelek ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju bolezni.
**na 25 porcijo/doziranje 25 g



prijazno 
do živali

CLASSIC PLUS BELJAKOVINE 

brez
mleka in
laktoze

vegansko

brez
glutena

presno

IZGRADNJA MIŠIČNE
MASE*

SUPER ŽIVILA

VITKI IN V FORMI

ODLIČEN OKUS IN
TEKSTURA

brez GSO

brez soje



5 MOGOČNIH VIROV SUPER ŽIVIL
Beljakovine Classic Plus so sestavljene iz 4 mogočnih
virov super živil. So nežne do prebave, vključujejo
esencialne razvejane aminokisline (BCAA) in so odličen
vir beljakovin rastlinskega izvora, vitamina C in železa.*
Ta napredna formula je popolna za prefinjene
posameznike, ki pričakujejo, da bodo beljakovine tako
neverjetnega okusa kot se po njih tudi počutijo.

POSAMEZNIKE
PREFINJENE

ZA

IZGRADNJA
MIŠIČNE MASE*
4g razvejanih aminokislin
17-20g ekoloških, rastlinskih beljakovin
4 ekoloških virov beljakovin

VIR BELJAKOVIN
Amarant
Kvinoja
Fermentiran grah
Polnozrnat rjavi riž

ODLIČEN OKUS
 IN TEKSTURA

Manj alergeno kot sirotka
Lahko prebavljivo*
Encimsko pridobljene grahove
in riževe beljakovine

VITKI IN 
V FORMI
100 kalorij
4 g ali manj ogljikovih hidratov
na porcijo
Primerno tudi za keto način  
prehranjevanja
0 g dodanih sladkorjev

STARODAVNA SUPER ŽIVILA
Formula z esencialnimi aminokislinami in hranilno bogatimi beljakovinami, ki so
nežne do prebave in bistvenega pomena za fit in vitek življenjski slog.*
 
*Ta izdelek ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju bolezni.
 



prijazno 
do živali

CLASSIC BELJAKOVINE

brez
mleka in
laktoze

vegansko

brez
glutena

presno

VZDRŽEVANJE ZDRAVE
MIŠIČNE MASE*

PREPROSTE IN ČISTE
SESTAVINE

NIZEK GLIKEMIČNI
INDEKS*

LAHKO
PREBAVLJIVO*

brez GSO

brez soje



PREPROST POLNOZRNAT RJAVI RIŽ
Beljakovine Classic so narejene iz enega samega »obnovljivega
vira energije«: kaljenega in fermentiranega rjavega riža
(preoblikovan z aktivnimi encimi) in so vir nujno potrebnih
aminokislin za vse zavedne posameznike. Kot preproste in okolju
prijazne beljakovine, so Sunwarrior Classic beljakovine idealna
izbira za vse, ki imajo težave z alergijami na hrano, občutljiv
prebavni trakt ali druge zdravstvene problematike. Če ste ljubitelji
preprostosti še ne pomeni, da od svojega telesa ali hrane ne
zahtevate absolutno največ. Beljakovine Classic vas ne bodo
razočarale, saj zagotavljajo ogromno beljakovin z gladko teksturo in  
nabor odličnih okusov, ki se dobro mešajo z vodo ali vašim
najljubšim rastlinskim napitkom.

ZAVEDNE
ZA

POSAMEZNIKE

VZDRŽEVANJE ZDRAVE
MIŠIČNE MASE*

Vsebnost esencialnih aminokislin
18-20 g ekoloških, rastlinskih beljakovin

PREPROSTE IN 
ČISTE SESTAVINE

En vir beljakovin,
pridobljen iz kaljenega fermentiranega
rjavega riža
Skupno 5 ali manj sestavin
Spodbuja zdrav življenjski slog
Podpira zdravje srca*
0 mg holesterola
Enostavno mešanje

LAHKO 
PREBAVLJIVO*

Manj alergeno kot sirotka
Prijazno do prehranskih alergij*
Biološko razpoložljivo*
Prijazno do črevesja*
Lahka absorpcija*

NIZEK
GLIKEMIČNI
INDEKS*
100 kalorij
2 g ali manj ogljikovih hidratov
0 g dodanih sladkorjev

PREPROSTA PREHRANA
Beljakovine Classic temeljijo na preprostem, a nič manj učinkovitem polnozrnatem rjavem rižu,
vključno  z endospermom in otrobi, ki skupaj tvorijo nežne beljakovine. Kljub svoji preprostosti
se lahko postavijo ob bok tudi bolj kompleksnim mešanicam beljakovin.

*Ta izdelek ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju bolezni.
 



prijazno 
do živali

CLEAN GREENS & PROTEIN

PODPORA PRI
OBVLADOVANJU TEŽE*

brez
mleka in
laktoze

vegansko

brez
glutena

presno

GRADNJA MIŠIC*

MEŠANICA 
ZELENJAVE*

ZDRAVJE 
MOŽGANOV*

brez GSO

brez soje



POČUTI SE NEVERJETNO
Vaše telo bo delovalo najbolj zmogljivo z ustreznimi gradniki. Postrezite si z merico
zelene in trajnostne energije, s katero bo vaše telo pripravljeno na vse izzive, ki
vam jih življenje ponuja.*

Presne beljakovine z zelenjavo predstavljajo sinergijo med grahovimi beljakovinami
in edinstveno mešanico zelenjave. Ta telesu nudi beljakovine za izgradnjo mišic,
poleg tega pa zagotavlja še ekvivalent** dnevne porcije zelenjave, ki služi kot
podpora telesu za delovanje na optimalnem nivoju. Izdelek je primeren tudi za vse,
ki se prehranjujejo keto.

ENERGIJO
IN GRADNJO MIŠIC

GRADNJA 
MIŠIČNE MASE*
Beljakovine

BCAA 
(razvejane aminokisline)
glutamin, arginin, 
lizin in levcin

17-18 g ekološkega fermentiranega
graha in goji jagod

MEŠANICA 
ZELENJAVE*

Fitohranila:

ekvivalent dnevne porcije
zelenjave v obliki mešanice
zelenjavnih ekstraktov
(koncentrat brokolijevih kalčkov, ekstrakt
čebule, paradižnik,  brokoli,
korenje, špinača, ohrovt in brstični ohrovt)

ZDRAVJE 
MOŽGANOV*

MTC olje

iz ekološkega kokosa

PODPORA PRI 
OBVLADOVANJU 
TELESNE TEŽE*
100 kalorij na porcijo
0 g dodanega sladkorja
2-3 g ogljikovih hidratov
na porcijo

*Ta izdelek ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju bolezni.
**Ta trditev je bil izračunana na podlagi povezave med esencialnimi fitohranili, ki so skoncentrirana v ekstraktih tega
izdelka in dnevno priporočeno porcijo sveže zelenjave, ki znaša 1/2 skodelice. Še posebno je kvercetin eden izmed
najpogosteje zastopanih prehranskih flavonoidov (podskupina fitohranil), ki ga lahko najdemo v čebuli.

vsebujejo 30% priporočenega 
dnevnega vnosa

Železo:

ZA



prijazno 
do živali

brez soje

ACTIVE PROTEIN

brez
mleka in
laktoze

vegansko

brez
glutena

presno

GRADNJA IN
OBNOVA MIŠIC

VSEBUJE
PROBIOTIKE 
IN ENCIME

REGENERACIJA
PO VADBI

brez GSO



Kakovost. Ta je ključna tudi pri izvajanju treningov. Pri intenzivnih treningih in
dolgih urah športne aktivnosti in vadbe morata vaš um in telo delovati s polno paro,
za kar potrebujeta pravo gorivo.
Sunwarrior Sport je ustvaril kvalitetne Active beljakovine, ki vzdržujejo vašo
zmogljivost, hkrati pa pospešujejo regeneracijo od štarta ter vse do ciljne črte.
To vam omogoča, da pri naslednjem treningu premaknete letvico še višje. Zato
gradite mišično maso s 30 g beljakovin, regenerirajte se s 6 g BCAA aminokislin
in napolnite svoje zaloge s formulo iz naravnih mineralov. Če k temu dodamo še
probiotike Bacillus Subtilis DE111, ki lahko zmanjšajo sistemska vnetja nizke
stopnje in poskrbijo za zdravje prebavnega sistema, dobimo beljakovinski
napitek, ki izvaja svojo nalogo tako dobro, kot vi izvajate svoje treninge.

ZAKAJ ACTIVE BELJAKOVINE?

Mešanica KORISTNEGA IN DOBREGA

Amino kisline in BCAA aminokisline
30 g ekoloških rastlinskih proteinov
Grahovi, bučni in riževi proteini

GRAJENJE IN OBNOVA
MIŠIC

 REGENERACIJA
PDCAAS ocena 1.0*
Češnja
Maca
Kurkuma
Črni poper

*Najvišja možna ocena na lestivi PDCAAS 
po kateri se ocenjuje vsebnost beljakovin

MEŠANICA 
PROBIOTIKOV IN 
ENCIMOV
Probiotiki DE111
1 milijarda CFU
Encimi: proteaza,
bromelain, lipaza,
fitaza, celulaza in še
več

MEŠANICA 
MINERALOV
Aquamin     ,
magnezij, natrij,
kalij.



prijazno 
do živali

brez soje

ACTIVE HIDRACIJA

VSEBUJE VITAMIN C

PODPORA IMUNSKEMU
SISTEMU

DODATEN VIR ENERGIJE

brez
mleka in
laktoze

vegansko

brez
glutena

presno

brez GSO

Cucumber
Lime Time Tropical Vibes



Voda predstavlja več kot 60 % naše telesne mase in je ključnega pomena za
nemoten pretok. Odkrili smo pravilno razmerje sestavin, ki zagotavlja hidracijo,
podporo imunskemu sistemu in dodaten vir energije. Z napitkom Active Hydration
hitreje dosežete rehidracijo, tako da lahko še naprej uživate v vsaki kapljici
življenja.
Vsaka kapljica znoja, ki spolzi po vašem čelu ter vsak vdih in izdih so znak, da
živite svoje življenje na polno, zato je ključnega pomena, da je vaše telo hidrirano.
Po intenzivnih vadbah se rehidrirajte in nagradite svoje telo za vso trdo delo s
slastno zadovoljivo pijačo.
Odkrite zmogljivosti svojega telesa s kakovostnimi, ekološkimi in poživljajočimi
sestavinami hidracijskega napitka ACTIVE Hydration.

MOČ
KAKOVOSTNIH SESTAVIN

KO ZAČUTITE ŽELJO PO DOGODIVŠČINI, JE SUNWARRIOR VAŠ
NAČRT ZA HIDRACIJO!

Mešanica KORISTNEGA IN DOBREGA

IMUNSKA ODPORNOST
Visoka vsebnost antioksidanta 
vitamina C
kompleks črnega ribeza
Eldermune®

ENERGIJA
500% PDV
vitamina B12 (oblika
metilkobalamin)
Dviguje energijo in 
odpravlja
utrujenost, ki
nastane zaradi
dehidracije

Kokosova voda
Morski minerali
Aquamin®
Sol Real Salt®

HIDRACIJA



prijazno 
do živali

brez soje

POSPEŠITEV KRVNEGA
OBTOKA

ACTIVE ENERGY
BOOSTER

DVIG ENERGIJE

VZDRŽLJIVOSTI 
MED VADBO

brez
mleka in
laktoze

vegansko

brez
glutena

presno

brez GSO

Mango
Lemonade

Watermelon
Wave



Povečajte svojo energijo z naravnim dopolnilom B12 iz metilkobalamina in
kofeinom iz izvlečka celih kavnih jagod.
Premagujte fizične in psihične napore s pomočjo močne adaptogene ekološke
mešanice gob Peak O2. Podaljšajte vzdržljivosti z ekološko maco in rhodiolo,
hkrati pa poskrbite za pospešitev krvnega obtoka z ekološko rdečo peso in
češnjo.

MOČ

JE POSTALA VELIKO LAŽJA

kavne jagode
Coffeeberry
B12 metilkobalamin

MEŠANICA KORISTNEGA     DOBREGAin

SPODBUJA KRVNI OBTOK 
Rdeča pesa
Češnja ENERGIJA &

KONCENTRACIJA 

HIDRACIJA
Kokosova voda
sol Real Salt

 VZDRŽLJIVOST
Mešanica šestih gob
PeakO2
Maca
Rhodiola

OSKRBA Z ENERGIJO



prijazno 
do živali

brez soje

ZA VEČ MOČI

ACTIVE KREATIN

ZA GRADNJO MIŠIC

ZA BOLJŠO KOGNITIVNO
FUNKCIJO

brez
mleka in
laktoze

vegansko

brez
glutena

presno

brez GSO

Breaz dodanega 
okusa



Kreatin je naravno prisoten v mišicah in ustvarja energijo, ki jo lahko izkoristite za
gradnjo mišic, večjo moč in za boljšo kognitivno funkcijo, tako da boste
ostrega uma tudi med treningom. Sunwarrior Active kreatin je vse, kar potrebujete
za boljšo koncentracijo, mišično rast in dvig energije. Povečajte svojo moč in obseg
mišic.
Vsi športniki, tako profesionalni kot rekreativni, imajo cilj: teči hitreje, skočiti višje,
doseči več. Toda kadar pade raven kreatina, se zmanjša tudi oskrba z energijo in
moč telesa. Sunwarrior Sport je razvil Active kreatin oblikovan tako, da vas
pospremi na poti k cilju z neustavljivim navalom energije in nepremagljivo močjo.

TRENINGE IN FOKUS
IZBOLJŠAJTE

MIŠIČNA MASA
Kreatin spodbuja rast 
mišičnih vlaken.

Višja raven kreatina
v stanju mirovanja
lahko izboljša
kognitivne
zmogljivosti, kot na
primer spomin.

SPODBUJA
OSREDOTOČENOST

VEČ ENERGIJE
Kreatin pomaga
ustvariti hiter dvig
energije pri visoko
intenzivni vadbi.

Mešanica KORISTNEGA IN DOBREGA



prijazno 
do živali

RASTLINSKI KOLAGEN
GRADNIKI

brez
mleka in
laktoze

vegansko

brez
glutena

presno

LASJE

KOŽA

NOHTI

KOSTI

brez GSO

brez soje



Onesnaževala, ki se nahajajo v vodi, zraku in hrani izčrpavajo zalogo kolagena v
našem organizmu. Dobro je, da zato zalogo kolagena obnavljamo. Kolagen v obliki
prehranskih dopolnil navadno izvira iz kosti, kož in vezivnih tkiv živali (rib, konjev,
prašičev, zajcev in goveda). Zakaj bi uživali kolagen živalskega izvora, če ga lahko
naše telo  tvori in obnavlja samo? Sunwarrior ponuja rešitev na osnovi živil
rastlinskega izvora, ki so oblikovana tako, da pospešijo produkcijo lastnega
kolagena.
Aminokisline in peptidi na rastlinski osnovi so prekurzorji kolagena: hranila, ki jih
vaše telo lahko uporabi in učinkovito pretvori v kolagen. Sunwarrior lepotna
mešanica vsebuje tudi hranila, ki krepijo in podpirajo izgled kože. To so vitamin C,
minerali v sledovih, zelenolistna zelenjava, mineral silika in biotin. Hidratantni
spojini kot sta hialuronska kislina in izvleček gobe rumene drhtavke pa pomagata
koži ohranjati vlažnost.*

SIJAJ
OD ZNOTRAJ

ELASTIČNOST KOŽE*
LASJE/NOHTI/ZOBJE/KOSTI/SKLEPI
hialuronska kislina*
biotin* 
rakitovec 
silika iz bambusa* 
goba rumena drhtavka* 
amla
minerali

GRADNJA 
MIŠIČNE MASE*

EKOLOŠKA 
MEŠANICA ZELENJA*

HIDRACIJA NA
CELIČNEM NIVOJU*

Beljakovine
17-18 g ekološkega
fermentiranega graha

peptidi iz ekološkega
fermentiranega rjavega riža

BCAA

glicin, prolin
(razvejane aminikosline)

ohrovt
špinača
moringa
spirulina

MTC olje
goba rumena drhtavka
0 g dodanih sladkorjev,
peptidi rjavega riža

*Ta izdelek ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju bolezni.

BREZ ŽIVALSKIH SESTAVIN



prijazno 
do živali

LEAN MEAL ILLUMIN8

brez
mleka in
laktoze

vegansko

brez
glutena

brez GSO

presno

DVIG ENERGIJE

ZDRAVJE ČREVESA

POMOČ PRI
URAVNAVANJU TEŽE

HRANLJIV OBROKbrez soje

MASLENI PIŠKOTEK



Zagotovite si dvig energije s polnovrednimi rastlinskimi superživili in si z
njimi pripravite okusen smuti ali pa nepogrešljiv šejk za seboj.*

NAPREDNA
PREHRANA

FORMULA ZA ENERGIJO IZGOREVANJA MAŠČOB*

*Ta izdelek ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju bolezni.

POMOČ PRI 
NADZOROVANJU TEŽE*

Ekstrakt sadeža liči
Gobe
Reishi, cordyceps, šitake, kukmak, 
maitake, možinin ostrigar
Ekološka zrna zelene kave
Ekološki cimet
MCT maščoba
Vsebuje 140 kcal

HRANILEN OBROK

Beljakovine
14-15g iz ekološkega
fermentiranega graha
Minerali
morske alge AquaminⓇ

Fitohranila
Ekstrakt 1 porcije sadja
in zelenjave:
koncentrat kalčkov
brokolija, ekstrakt čebule,
paradižnik, brokoli,
korenček, špinača,
kodrolistnati ohrovt,
brstični ohrovt

Vitamini
Kodrolistnati 
ohrovt

Zelenjavna
mešanica
listi špinače,
cvet brokolija,
korenček, sladki
krompir, pomaranča,
jabolko, jagode,
sončnična semena,
gobe šitake, gobe
maitake
 Sadna
mešanica
grozdje in ekstrakt 
 grozdnih pešk,
gozdne borovnice in
ekstrakt divjih
borovnic, maline in
koncentrat malinovih
pešk, brusnice, suhe
slive, češnje,
jagodičevje in
ekstrakt jagodičevja,
jagode
 

DVIG 
ENERGIJE*
Vitamin B12
Metilkobalamin

Ekološka zrna zelene kave
4 mg kofeina

ZDRAVJE
ČREVESA*
Probiotiki

22-26% vlaknin
topnih in netopnih vlaknin

2 milijardi mikrobiotičnih 
 enot živih bakterij (CFU)



prijazno 
do živali

BEAUTY GREENS KOLAGEN
BOOSTER

brez
mleka in
laktoze

vegansko

brez
glutena

brez GSO

presno

MLADOSTNA LEPOTA*

HIDRACIJA

ZDRAVJE ČREVESJA*

MEŠANICA ZELENJA

brez soje



Pravijo, da je lepota prihaja od znotraj - a Sunwarrior je šel še dlje: v vsako celico
vašega telesa. Prosti radikali poškodujejo celice in tako vplivajo na procese
staranja. Antioksidanti, probiotiki, kolagen gradniki in hidratantne sestavine, ki se
nahajajo v izdelku Sunwarrior Beauty Greens kolagen booster pa s svojim
delovanjem podpirajo elastičnost kože, zdrave lase, močne nohte in dolgoživost.
Ker si zaslužite, da ne izgledate samo neverjetno, ampak se tako tudi počutite!*

POČUTITE SE ČUDOVITO
Zakaj bi uživali slabše vire kolagena, pridobljene iz kosti, kož in vezivnih tkiv živali?
Vnesite v svoje telo hidratantne, lahko prebavljive sestavine z dobro absorpcijo, ki
izvirajo iz čistih, rastlinskih virov. To je naš trajnostni pristop od znotraj navzven!

OD ZNOTRAJ
LEPOTA

NAVZVEN

MLADOSTNA LEPOTA*
Elastičnost kože*
lasje/noti/zobje/kosti/sklepi*
Hialuronska kislina
biotin
rakitovec
silika iz bambusa
goba rumena drhtavka
amla
minerali

MEŠANICA 
ZELENJA

Ekološko zelenje
pšenična trava
listnati ohrovt 
špinača
moringa
spirulina
Fitohranila
dnevna porcija zelenjave, pridobljena
iz mešanice zelenjavnih ekstraktov
(koncentrat brokolijevih kalčkov,
ekstrakt čebule, paradižnik, brokoli,
korenje, špinača, listnati ohrovt,
brstični ohrovt)

ZDRAVJE
ČREVESJA*

Probiotiki
2 milijardi KE** na porcijo

HIDRACIJA NA
CELIČNEM NIVOJU*
Kokosova voda
Goba rumena drhtavka
0 g dodanih sladkorjev

*Ta izdelek ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju bolezni.

**Kolonijske enote (žive probiotične kulture)



prijazno 
do živali

ORMUS SUPER-ZELENJE

MEŠANICA ZELENJA

brez
mleka in
laktoze

vegansko

brez
glutena

brez GSO

presno

KLOROFIL IN ENCIMI

HIDRACIJA

ZDRAVA PREBAVA**

brez soje



Ormus super-zelenje raste v neokrnjeni, starodavni vulkanski nižini. Podobno kot
rečni bregovi antičnega Nila, so tudi te nižine nenehno preskrbljene z vodo lokalnih
visokogorskih rek. Sunwarrior je patentiral sistem hladnega sušenja, ki ščiti toplotno
občutljiva in bioaktivna fitohranila presnega super-zelenja, saj le tako lahko ohrani
eterična olja, encime, vitamine in minerale, ki se nahajajo v njem, v nespremenjeni
obliki. Izdelek Ormus super-zelenje je bogat z encimom superoksid dismutaza, ki
velja za encim pomlajevanja in dolgoživosti.**

V OBLIKI ZELENJA Z DODANO VREDNOSTJO
MINERALOV V SLEDOVIH

SUPERŽIVILA
IZBRANA



ZDRAV IN POLNOVREDEN
DODATEK K VSAKEMU

RECEPTU

Znano je, da so (ekološke) goji jagode bogate z
antioksidanti, ki ščitijo pred prostimi radikali in
oksidativnim stresom. Vitamin A je močan
antioksidant, ki ima vlogo pri delovanju
imunskega sistema in ohranjanju vida.
Riboflavin prispeva k sproščanju energije pri
presnovi in prispeva k delovanju živčnega
sistema.

Izkoristite prehranske prednosti 100% ekološke
rdeče pese v prahu in si popestrite palačinke,
smutije, kaše … Z naravno prisotno prehransko
vlaknino, kalijem in nitrati je pesa srcu prijazno
superživilo.

VIR
ANTIOKSIDANTOV

RDEČA PESA 
VISOKA 

VSEBNOST 
HRANIL

 

SOK GOJI JAGOD
PRISPEVA

K ZDRAVJU
KOŽE

ODLIČNEGA
OKUSA

OHRANJANE
VIDA

Rrdečo peso dodajte v smuti, ovseno kašo, maso za palačinke, uporabite jo
pri peki.

EKOLOŠKO

NIZKA 
VSEBNOST
KALORIJ

 

Sok goji jagod v prahu se odlično obnese v različnih napitkih: vmešajte jih v ohlajen čaj, prelijte z
rastlinskim jogurtom, dodajte v smuti ali potresite po kosmičih in dodajte ščepec tega zdravja
različnim omakam, smoothie bowlam, sladoledu in drugim sladicam.

V PRAHU

V PRAHU



Ekološka chia semena so s hranili bogata
semena, saj so dober vir prehranske
vlaknine, omega-3 maščob in tudi vir
kalcija, železa in kalija.
So neverjetno vsestranska, saj jih lahko
uživate surova, namočena ali zmleta. Dodajte
jih vsem vašim najljubšim receptom in jih
obogatite s pomembnimi hranili.

VIR
ZDRAVIH MAŠČOB

DODAJTE TROPSKI
PRIDIH SVOJIM

RECEPTOM
Slasten, izrazit okus kokosa uporabite za
kremaste kokosove slaščice, smutije, indijsko
kuhinjo …
100% ekološko kokosovo mlekom v prahu
vsebuje naravno prisotne MCT in antioksidante.

KOKOSOVO MLEKO 

VSESTRANSKA
UPORABA

CHIA SEMENA
PODPORA
ZDRAVJU

MOŽGANOV

ZA SMOOTHIJE
IN PEKO

VIR KALCIJA,
ŽELEZA IN KALIJA

Je odlična alternativa smetani in konzerviranemu kokosovemu mleku.

EKOLOŠKO

ENOSTAVNA
UPORABA

 

V PRAHU



BOGATA ZAČIMBA, 
KI VAS POGREJE IN 

DODA RECEPTOM 
OMAMNO AROMO

Zdravilne lastnosti začimbe kurkuma dobro poznata
tako indijska kot kitajska tradicionalna medicina in jo s
pridom uporabljata že tisočletja. Velja za
»prečiščevalca telesa«. 

KURKUMA 

OKUSEN IN ZDRAV 
DODATEK JEDEM

EKOLOŠKEGA
IZVORA

ANTIOKSIDATIVNE 
LASTNOSTI

V PRAHU

Rumenooranžno barvilo v kurkumi se imenuje kurkumin, in prav ta naj bi bil njena glavna
zdravilna učinkovina.

Za koga je kurkumin primeren in kako ga uporabljamo ?

Kurkumin v prahu pripravljamo v obliki napitka. Primeren je za vse, ki bi radi (o)krepili
svoje zdravje, saj deluje protivnetno, še posebej pa se ga po TKM priporoča vsem z
vnetnimi stanji, bolečinami, revmatoidnim artiritisom, osteoartritisom, vnetnimi črevesnimi
boleznimi, depresijo, kognitivnimi težavami itd. oz. vsem, ki bi radi okrepili svoje zdravje.
Vsestranska in čudovita ekološka kurkuma v prahu je začimba, ki je na vzhodu poznana
že tisočletja.

POPOLNA ZAČIMBA 
ZA OMAKE,

 JUHE IN KARIJE,
 KI POGREJE



Fe

100%
EKOLOŠKI KAKAV

NERAFINIRANA
IN NEJODIRANA

Kljub temu pa ohranja vse pomembne minerale kot so železo, magnezij, kalij,
cink, baker in niacin (B3). Uporabite ga lahko v toplih ali hladnih napitkih.
Odličen je v kombinaciji s sadjem, oreščki, kosmiči in raznovrstnimi sladicami
kot so sladoled, čokoladni namazi in browniji. 

Sunwarrior kakav se ponaša z žametno
teksturo. Njegov okus povzdigne običajne
jedi na višjo raven. Ima močan čokoladni
okus in temnejšo barvo od klasičnega
presnega kakava. Sunwarrior 100% kakav ni
presen, saj je narejen po posebnem
postopku alkalizacije, zato nima kiselkastega
priokusa kot ostali presni kakavi. 

KAKAV V PRAHU

ZA VEČ
ENERGIJE

VIR
ŽELEZA

ZMANJŠUJE
UTRUJENOST

Nerafinirana starodavna kamena sol je polna
naravnih mineralov in okusa, ki ga slavijo
svetovno priznani kuharji. Sol je pridobljena
iz starodavnih celinskih morja, ki se nahajajo
v Zvezni državi Utah, natančnejše v Rocky
Mountains. Sol ima številne funkcije: poleg
izboljšanja okusa vaših obrokov, pa jo lahko
uporabite za slanico pri kisanju, v kvašenih
pekovskih izdelkih za izboljšanje teksture, v
majhnih količinah za povečanje sladkosti ali
za preprečevanje grenkih okusov. 

KAMENA SOL
VSEBUJE

ELEKTROLITE

Izboljšajte in okrepite svoje obroke: potresite po zelenjavi, po svežih in še vročih kokicah in
med peko jedi. Služi lahko tudi kot ojačevalec barve, ki pecivu daje bogato zlato barvo in za
zagotavljanje pomembnih hranil.

ODLIČNEGA
OKUSA

PRIPOROČILO
PROFESIONALNIH

KUHARJEV



Sunwarrior DHA + EPA Omega-3 se pridobiva iz
naravnega seva mikroalg, ki zagotavlja trajnostno
in vegansko alternativo običajnim dodatkom
omega-3, ki vsebujejo riblje olje. Alge vsebujejo
omega-3 maščobe, ki imajo večjo bilološko
dostopnost kot katerikoli drug vir omega 3-
maščob. So edini veganski vir čistih dolgoverižnih
maščobnih kislin DHA, EPA in polarnih lipidov.

ZA SRCE 
IN MOŽGANE

OMEGA-3 MAŠČOBE

BOLJŠA ABSORBCIJA KOT PRI 
RIBJEM OLJU

Z DHA IN EPA
ZDRAVJE

SRCA

ZDRAVI
MOŽGANI

ZDRAV 
VID

ZDRAVI 
SKLEPI

Kolagen gradniki v kapsulah restore & protect
prispevajo k naravni obnovi in elastičnosti kože,
podpori sklepov, k regeneraciji poškodb zaradi
sončnega sevanja in regeneraciji celic. Formula je
zasnovana tako, da z edinstveno mešanico nudi
zaščito vašemu kolagenu: ta vsebuje ekološki
rakitovec, izvleček korejskega ginsenga panax,
izvleček granatnega jabolka, šparglje, okro,
izvleček kave, kvercetin, acerolo, camu camu,
acai jagode in mangostin. Vse te sestavine ščitijo
lastne zaloge kolagena v telesu.

VEGANSKI 
KOLAGEN BOOSTER

KOLAGEN RESTORE &
PROTECT

100%
RASTLINSKO

OBNOVA 
CELIC

NARAVNA
PODPORA
LASTNEMU
KOLAGENU

100%
RASTLINSKO



V Sunwarriorju vedo, da je tisto, kar je notri tisto, kar zares šteje. Zato so
vitamini in minerali v tekočini, ki jih ponuja izdelek Sunwarriror Rush
polni pomembnih hranil, ki jih je ustvarila narava. Vitamini in minerali
prihajajo iz presnih, ekoloških in divje rastočih rastlin, ki so bogate s
fitohranili: te pomagajo pri zagotavljanju boljše absorpcije vitaminov in
mineralov in hitrejši transport do celic. Zato ni presenetljivo, da so to
mešanico poimenovali »RUSH«. 
Vitamini in minerali so združeni s hranilno bogatim sokom aloe vere:
kombinacija vseh teh sestavin predstavlja zares idealno prehransko
dopolnilo. Poenostavite svoje življenje s celotnim spektrom vitaminov in
mineralov v tekočini, pridobljenih iz pravih, polnovrednih živil, ki vašo
vsako celico napolni s hranili. 

RUSH VITAMINI IN MINERALI

 S SOKOM ALOE VERE 

Izdelek Sunwarrior magnezij je raztopina magnezija in
mineralov v sledovih, ki krepi vaše naravne, celične in
električne impulze in s tem obnavlja ravnotežje
mineralov in hranil, po katerih hrepeni vaše telo, da
lahko opravlja pomembne telesne funkcije. Raziskave
kažejo, da je dodatek magnezija ključnega pomena za
ohranjanje zdravja.  

MIŠICE 
IN SPANJE

Ta magnezij vsebuje močno koncentrirane naravne minerale in elemente v
sledovih. Ti so v obliki ionov in pridobljeni iz starodavnih nahajališč celinskih
morja, ki so bogata s hranili. Ta raztopina je bila skrbno proizvedena in naravno
ionizirana, s ciljem po najboljši absorpciji.

MAGNEZIJ V TEKOČINI

NARAVNO PREHRANSKO DOPOLNILO V
OBLIKI IONOV

PODPORA
KOSTEM IN

ZOBEM

SPODBUJA
K BOLJŠEMU
SPANCU IN
SPROSTITVI

HIDRACIJA

V TEKOČINI



Ta edinstvena formula združuje stabilen probiotik na
osnovi bakterijskih sevov, pridobljenih iz prsti,
prebiotične bakteriofage in rastlinske antioksidante, ki
delujejo sinergistično in na ta način spodbujajo razrast
koristnih bakterij v črevesju.

ZVIŠUJE ATP* 

(CELIČNO ENERGIJO)

 

 VIR ENERGIJE IZ

ZELENJA

 PROBIOTIKI
 KO SE 

ZDRUŽITA 
MOČ SONCA IN 

ZDRAVJE ČREVESJA
 

SPODBUJA ZDRAVO

PREBAVO   

PREFORPRO®

BREZVLAKNINSKI

PREBIOTIKI   

OBSTOJNO NA SOBNI TEMPERATURI

Shranjevanje v hladilniku ni potrebno!
Organizmi probiotične mešanice pridobljene iz
prsti 10 milijard KE**

**Kolonijske enote (žive probiotične kulture)

Prebavni encimi Sunwarrior Enzorb so drugačni od ostalih
primerljivih izdelkov, saj vsebujejo celoten spekter 25 encimov in
mineralov v sledovih. Poleg unikatne AstraZyme™ mešanice, pa
so tudi vir najširšega spektra različnih pH vrednosti, s katerim
lahko dosežemo najučinkovitejšo absorpcijo hranil.

ENZORB PREBAVNI ENCIMI

IZBOLJŠANA
ABSORPCIJA

PREBAVNI ENCIMI NA RASTLINSKI OSNOVI

z AstraZyme™ za hitrejšo presnovo in absorpcijo



EKSKLUZIVNI UVOZNIK IN DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO: CENTER MOJE ZDRAVJE D.O.O., WWW.SUPER-HRANA.SI

Prodajna mesta
v Sloveniji

KLIKNI ZA PRIKAZ

https://www.presniproteini.si/prodajna-mesta-sunwarrior/
https://www.presniproteini.si/prodajna-mesta-sunwarrior/

