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INNOWACYJNOŚĆ W ZGODZIE Z NATURĄ

aNajwyższej jakości, szybko przyswajalny 

     izolat białka serwatkowego

aZero zbędnego tłuszczu

aOptymalna zawartość węglowodanów

aBez glutenu

aBez kazeiny

aZawiera prebiotyki 

aZdrowy dla serca

aNiski indeks glikemiczny

aMACA  Superfood

aZdrowy dla szkliwa

aPełen profil aminokwasowy w tym BCAA

bez konserwantów | bez słodzików | bez aspartamu | bez maltodekstryny

FIT FAST firmy Earth Power 

został stworzony przez ze-

spół specjalistów, których za-

daniem było wybranie najwyż-

szej jakości produktów, wspo-

magających naszą codzienną 

dietę i skomponowanie z nich 

aromatycznej i smacznej od-

żywki dietetycznej, która może 

nie tylko pomagać w odchu-

dzaniu, ale też ma oczyszczać 

organizm z toksyn oraz popra-

wiać pracę wszystkich narzą-

dów i tkanek ludzkiego orga-

nizmu.

Produkty Earth Power to preparaty stworzone w harmonii z naturą, któ-

re wykorzystują z jednej strony siłę pojedynczego zioła, rośliny, ekstraktu, 

a  jednocześnie siłę wzajemnej synergii wszystkich składników, która działa 

jak katalizator. Dzięki temu, specjalne połączenie składników zdrowotnych, 

wpływa pozytywnie na nasze zdrowie silniej, niż w pojedynkę.

Czy wiesz że...
Otyłość stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka ze 

względu na potęgowanie ryzyka rozwoju przewlekłych chorób cy-

wilizacyjnych, takich jak: choroby układu krążenia, niektórych no-

wotworów (szczególnie tych związanych z przyjmowaniem zanie-

czyszczonego pokarmu), cukrzycy typu 2, kamicy żółciowej. Re-

dukcja masy ciała jest - co warto podkreślić - główną metodą pro-

filaktyki i leczenia tych schorzeń.

FIT FAST
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Dlaczego białko serwatkowe?
Izolat białka serwatkowego to jeden z rodzajów białka serwatkowego. Jego najważniejszą cechą 

jest bardzo szeroka gama aminokwasowa (zawiera pełen profil aminokwasowy). Izolat FIT FAST ce-

chuje się również szybką przyswajalnością, wchłania się do organizmu wprost z przewodu pokarmo-

wego w ciągu kilkunastu minut. 

LAKTOFERYNA

Najważniejszym białkiem serwatkowym mleka, pod względem aktywności biologicznej, jest laktofe-

ryna. Charakteryzuje się ona wieloma właściwościami, ale najważniejsza z nich, to tworzenie środo-

wiska bakteriostatycznego, poprzez wiązanie jonów żelaza. Natomiast z właściwościami antyoksyda-

cyjnymi związane są jej funkcje immunomodulacyjne, m.in. zapobiega tworzeniu się złogów ß-amy-

loidu podczas choroby Alzheimera. Ma również działanie antykancerogenne poprzez aktywowanie 

antyonkogenu p-53, antywirusowe (oddziaływanie na DNA i RNA wirusów), a także działanie opio-

idowe, antygrzybiczne i probiotyczne.

BV 159?!
Badania naukowe dowodzą, że naj-

lepiej przyswajalnymi przez organizm 

są aminokwasy pochodzące z białka 

serwatki. Posiadają najwyższą wartość 

biologiczną BV 159 (BV – ang. biolo-

gical value, wskaźnik określający ilość 

białka, którą jednorazowo może przy-

swoić organizm). 

Czy wiesz że...
Dzięki odpowiedniej zawartości izolatu białka serwatkowego, 

produkt FIT FAST jest bogaty w EAA, BCAA,  (niezbędne amino-

kwasy) oraz L-glutaminę, uznane za najważniejsze składniki do 

budowy beztłuszczowej masy mięśniowej. 
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Maca to cudowna roślina odżywcza pocho-

dząca z peruwiańskich Andów. Wysokość na 

jakiej można spotkać roślinę (3500 - 4500 

npm.) i surowy, zimny klimat tam panujący 

sprawiły, że ma ona wspaniałe właściwości. 

Potrafi wzmocnić organizm, dodać mnóstwo 

energii i siły.  Jest też afrodyzjakiem, który 

poprawia libido.

Dzisiaj maca jest nadal bardzo cennym i 

wręcz niezbędnym pożywieniem rdzennych 

mieszkańców Andów. W czasach starożyt-

nych korzeń macy był używany również jako 

środek płatniczy ze względu na swoje właści-

wości i wysoką wartość.  Maca jest potężnym 

adaptogenem, czyli potrafi dostosować się 

do całego organizmu i uodpornić go na róż-

ne trudne sytuacje i stres.

Czy wiesz że...
Legenda głosi, że wojownicy Inków spożywa-

li MACE przed walką. Miała ona na celu dodać im 

więcej siły w starciu z przeciwnikiem.

Peruwiański cud

apoprawia intelekt, ułatwia przyswajanie 

    informacji oraz zapamiętywanie

ama działanie antydepresyjne

apoprawia funkcjonowanie 

    neuroprzekaźników

azapobiega takim chorobom jak 

    osteoporoza i zapalenie stawów

areguluje gospodarkę hormonalną

awzmacnia wytrzymałość mięśni 

apowoduje przyrost beztłuszczowej masy

    mięśniowej

Czy wiesz że...
MACA jest bogata w cały szereg składników odżywczych, takich 

jak: aminokwasy, witaminy – A, B1, B2, B6, C, E, kwasy tłuszczowe 

– kwas linolowy, kwas palmitynowy i kwas oleinowy oraz minerały 

– żelazo, potas, miedź, cynk, wapń, sód i mangan. 

PERU

ANDY
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MACA

BOLIWIA

BRAZYLIA

KOLUMBIA

EKWADOR



Dlaczego inulina?
Inulina jest naturalnym prebiotykiem. Oznacza 

to, że stymuluje wzrost pożytecznych bakterii je-

litowych, jak Lactobaccillus czy Bifidobacterium. 

Bakterie te są niezbędne do prawidłowego funk-

cjonowania całego organizmu, dlatego określa 

się je mianem „probiotyków” (z greki - „wspiera-

jących życie”). 

Poza jej właściwościami prebiotycznymi,  inuli-

na zaliczana jest również do błonnika rozpusz-

czalnego,  dlatego posiada zdolność do obniża-

nia poziomu glukozy i poziomu cholesterolu we 

krwi, a także zdolność do zwiększania biodostęp-

ności składników mineralnych. 

Inulina występuje w takich warzywach i owocach 

jak cykoria, por, cebula, czosnek, szparagi, kar-

czochy,  banany, a także w niektórych zbożach.

Dlaczego błonnik?
Błonnik to włókna roślinne nierozpuszczalne i nie tra-

wione w przewodzie pokarmowym. Mają zdolność 

pęcznienia dzięki czemu są tak doskonałe przy tak wie-

lu dolegliwościach. 

Błonnik odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjo-

nowaniu przewodu pokarmowego. Obecność błonnika 

w jelitach wpływa na prawidłowe funkcjonowanie ca-

łego organizmu. Dieta bogata w błonnik zalecana jest 

szczególnie w przypadku chorób cywilizacyjnych: oty-

łości, cukrzycy, miażdżycy.

BŁONNIK

awspomaga zrzucanie zbędnych kilogramów 

aoczyszcza jelita 

ausuwa toksyny z organizmu

areguluje poziom cukru we krwi
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CUKIER?! TAK!!
Ksylitol 

Ksylitol zwany cukrem brzozowym to substancja 

słodząca pochodzenia naturalnego. Powoli prze-

twarzany w  organizmie z minimalnym udziałem 

insuliny, wskutek  czego posiada ponad  14-krot-

nie niższy indeks glikemiczny od cukru. Zalecany 

jest w diecie diabetyków, u osób z zakłóconą to-

lerancją glukozy, insulinoopornością. 

Ksylitol:

aredukuje płytkę nazębną

apomaga utrzymać mineralizację zębów

apowoduje zmniejszenie odpowiedzi 

    glikemicznej po posiłku

azwieksza produkcję kolagenu

azmniejsza ryzyko osteoporozy

Dlaczego cukier?
Dlaczego najczystsza, łatwo przyswajalna niewielka ilość glukozy występuje w każdej porcji Fit Fast? 

Glukoza pobudza wydzielanie hormonu o nazwie insulina, działając bezpośrednio na komórki beta trzustki oraz na receptory glukozowe obecne poza 

trzustką, ale w obrębie układu pokarmowego.

Odżywka pokarmowa Fit Fast została celowo zaopatrzona w niewielką dawkę najczystszej glukozy - 15 g na pełną porcję, aby indukować fizjo-

logiczne niewielkie wyrzuty hormonu insuliny i blokować często towarzyszacą diecie odchudzającej lub aktywności fizycznej hipoglikemię. Szczegól-

nie ważne jest uzupełnienie niewielkich ilości węglowodanów po wysiłku fizycznym w okresie tzw. okna anabolicznego, które występuje w okresie do 

1-2 godzin po wysiłku. 

Glukoza w Fit Fast broni nas też przed zbyt dużą dawką hormonu stresu o nazwie kortyzol, który gdy 

występuje w niewielkich ilościch szczególnie w porze nocnej ma działanie anaboliczne, natomiast w godzi-

nach porannych i w silnym stresie (w tym również stresie komórkowym wystepujacym w chorobie), wydzie-

lany nadmiernie działa katabolicznie, a więc w sposób niekorzystny dla regeneracji organizmu, powoduje też 

zatrzymanie i gromadznie tłuszczu w organiźmie,oddziałuje też  na mózg – zwiększając łaknienie.

Reasumując: Glukoza w Fit Fast pomaga nam w odbudowie mięśni, chroni przed hipoglikemią, popra-

wia nasz nastrój i witalność oraz odporność na stres.

Dr n. med. Janusz Wietecha

Wbrew potocznym opiniom laików, którzy „boją” się cukrów w odżywkach pokarmowych, dodatek niewielkiej ilości 

glukozy wcale nie szkodzi a pomaga, gdyż w ostatecznym rozrachunku insulina hamuje glukoneogenezę i jednoczenie 

blokuje produkcję mocznika. Oznacza to, że hamowaniu ulega negatywna w procesie odbudowy organizmu fizjo-

logiczna i naturalna przemiana aminokwasów do glukozy. Insulina hamując glukoneogenezę chroni aminokwa-

sy w naszym organiźmie przed ich zniszczeniem i przemianą w glukozę. 

Warto również pamiętać, że odpowiednio indukowana w organiźmie insulina uznawana jest obecnie za jeden z najsil-

niejszych hormonów wspierających regenerację i odbudowę organizmu stosowaną w sporcie wyczynowym.
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Kobiety

FIT FAST
- J U S T  S H A K E  I T -

Mężczyźni
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Czekolada i Maca

Wanilia i Maca

Utrata zbędnej tkanki tłuszczowej, z jed-

noczesną odbudową masy mięśniowej, 

odbudowa męskiej sylwetki i poprawa wi-

talności.

Utrata zbędnej masy ciała (głównie 

tkanki tłuszczowej), ale też likwidacja 

„skórki pomarańczowej” poprzez po-

prawę jakości tkanki podskórnej i jej 

metabolizmu. Odżywienie skóry i jej 

jędrności. Walka z osteoporozą.



FIT FAST
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Naukowe podejście

Najlepsze naturalne składniki
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Super smak 

i łatwość przyrządzania

SUKCES!

Pasja 

zespołu

Misja

i  zaangażowanie

Najwyższe europejskie 

standardy produkcji


