
 

 

Aký je rozdiel medzi  

Kyäni NITRO FX® a NITRO XTREME® 

 

 

NitroFX je špičkový produkt na báze rastliny Noni. Bolo 

preukázané, že podporuje produkciu oxidu dusnatého v 

tele. NitroFX bude aj naďalej zárukou úžasných výsledkov, 

jedná sa o základný produkt Kyäni. 
 

NitroXtreme bol vyvinutý na základe výskumov a 

úspešných výsledkov dosiahnutých užívaním prípravku 

NitroFX. Obsahuje Q10, horčík, zinok, chróm a niacín. 

Všetky tieto zložky pomáhajú stimulácii ešte vyššieho 

obsahu oxidu dusnatého a jeho využitie v tele.  

 

Aké sú výhody pridaných látok v NitroXtreme? 

 

koenzým Q10 

 Prírodná látka podobná vitamínom, rozpustná v tuku, nachádzajúca sa prakticky v každej bunke tela 

 zásadne dôležitá pre produkciu adenosintrifosfátu (ATP), čo predstavuje 90% energie v tele 

 Podporuje kardiovaskulárne zdravie a lepší prietok krvi 

 Prispieva k posilneniu imunitného systému a dobrého stavu parodontu 

magnézium 

 mení sacharidy, proteíny a tukov na energiu 

 Podporuje uvoľnenie svalov a uvoľňuje nervový systém  

 zabezpečuje zdravý systolický a diastolicky tlak a zdravý metabolizmus glukózy 

zinok 

 je súčasťou mnohých enzýmov, vrátane tých, ktoré konvertujú L- arginín na oxid dusnatý  

 hrá úlohu pri syntéze proteínov, pomáha znižovať hladinu cukru v krvi 

 ozdravuje pokožku a posilňuje imunitný systém. 

 podporuje zdravé plodu a reprodukčné zdravie 

 podporuje zdravú funkciu prostaty 

chróm 

 pomáha dopraviť bunkám cukor 

 pomáha regulovať hladinu cukru  v krvi  

 znižuje riziko vzniku inzulínovej rezistencie 

niacín (vitamín B3) 

 hrá dôležitú úlohu pri uvoľňovaní energie zo sacharidov 

 pomáha pri rozklade bielkovín a tukov 

 pozitívne prispieva k  hladine zdravého LDL cholesterolu 

 má zásadný význam pre zdravý nervový systém, podporuje správnu funkciu čriev 

 napomáha produkcii hormónov 

 

 



Ako mám  NitroXtreme užívať? 
 
NitroXtreme by sa mal užívať ústne. Ideálne je nechať ho rozpustiť pod jazykom, tak sa rýchlo vstrebá do tela. Pri 
prvom užívaní sa odporúča začať s menším množstvom (jedno kvapkadlo za deň), kým sa vaše telo prispôsobí 
dopadu zvýšenej produkcie oxidu dusnatého. Dávka by vždy mala byť prispôsobená individuálne, podľa výsledkov. 
Športovci a ľudia pod vysokou záťažou môžu užívať vyššie dávky.  
 

Kyäni má dva produkty, NitroFX a NitroXtreme.  
Ako môžem zistiť, ktorý z nich je pre mňa ten pravý?  
 
NitroFX pre vhodný pre pravidelné každodenné použitie, NitroXtreme pre náročnejšie dni, resp. obdobia. pre 
náročných dni. Skúste ich oba. NitroFX má jemnejšiu chuť a jeho výhoda je produkcia oxidu dusnatého. NitroXtreme 
má rýchlejší výsledok s ešte dlhšou dobou trvania produkcie oxidu dusnatého. Chuť je plnšia, intenzívnejšia. 
Prípravok obsahuje zložky, ktoré zvyšujú produkciu oxidu dusnatého a zlepšujú schopnosť tela ho využívať. Jedinci, 
ktorí majú náročnejší život alebo momentálne okolnosti budú viac benefitovať z NitroXtreme. Máme na mysli najmä 
športovcov, biznismanov, študentov či iných ľudí s náročnými zamestnaniami.  
 

Ako sa kontroluje kvalita pri výrobe produktov Kyäni? 
 

Všetky Kyäni produkty sú vyrábané podľa pravidiel GMP (Good Manufacturing Practises). Okrem toho sú 
dodržiavané prísne požiadavky na kvalitu surovín a výrobné metódy stanovené našou Medical Board a ďalšími 
odborníkmi.  
Všetky ingrediencie sú testované dodávateľmi, ktorí nám poskytujú dokumentáciu a správy ku každej jednej zásielke. 
Po výrobnom cykle produkty znovu testujeme, prechádzajú sériou ďalších testov na preverenie či spĺňajú naše 
náročné požiadavky. To je zárukou, že naše produkty si udržiavajú stabilne vysokú kvalitu.  
 

 
 

Ak máte záujem o ďalšie informácie o produktoch Kyäni, kontaktujte Martinu Zaťkovú na zatkova@lighthouseclub.sk 
alebo na 0903 593 777. 
 
Prípravky NitroFX a NitroXtreme nie sú určené na diagnostiku či liečbu akejkoľvek choroby. 
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