
Vážený zákazníku, 

dostává se Vám do rukou produkt FitGO! Drink. 

Jedná se o lahodný shake prémiových kvalit, který tělu dítěte a dospívajícího dodá 
potřebné velmi kvalitní bílkoviny, vitamíny, vlákninu, minerály a zdravé MCT tuky. 

Pravidelné pití FitGO! Drink pomáhá předcházet únavě a zraněním při sportu. 

FitGO! Drink dva roky vyvíjel speciálně pro potřeby aktivně sportujících dětí od 6 let a 
juniorů tým složený z českých vědců, nutričních specialistů, výživových poradců a 
sportovců. Reagoval tak na poptávku po funkční superpotravině, která mladým 
sportovcům doplní chybějící látky, které v normální stravě nemají šanci za den sníst. 

Zároveň si jako výrobci nápoje klademe za cíl šířit osvětu v oblasti správné výživy 
sportujících dětí a mládeže, a to u dětí samotných, jejich rodičů i trenérů sportovních 
oddílů. Problémem českých dětí je také nadváha a obezita, ale i podvýživa. I dětem s těmito 
potížemi může zařazení FitGO! Drinku do jídelníčku pomoci. 



FitGO! Drink slouží jako bohatý zdroj energie po ránu, na tréninku, při závodech a 
turnajích, i jako chutná svačina kdykoliv během dne či druhá večeře. Vyrábí se v ČR z těch 
nejkvalitnějších surovin a je k dostání ve 3 příchutích - jako jahodový a kokosový shake a 
jako proteinové kakao.  

Speciální proteinový komplex přispívá k růstu a udržení svalové hmoty a normálnímu 
stavu kostí. Pití FitGO! Drink tak pomáhá předcházet zraněním při sportu. Vitamín C 
pomáhá k udržení normální funkce imunitního systému během intenzivního fyzického 
výkonu a po něm, přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, podporuje normální tvorbu 
kolagenu pro normální funkci imunitního systému. Vitamín D přispívá k normálnímu 
vstřebávání a využití vápníku a fosforu, k udržení normální činnosti svalů a udržení 
normálního stavu kostí. Stejně jako vitamín C slouží i vitamín D k normální funkci imunitního 
systému. 



FitGO! Drink se pyšní těmito výhodami a přednostmi: 

• Bez sóji
• Bez lepku
• Bez palmového oleje
• Bez GMO (geneticky modifikovaných organismů)
• Pro vegetariány
• SUPERPOTRAVINA
• Vyvinuto a vyrobeno v ČR
• 2 roky vývoje

Jak Vám může FitGO! Drink pomoci? 

• Redukovat nadváhu a obezitu
• Zbavit se problému "Fastfood"
• Zajistit mimořádně kvalitní a komplexní živiny
• Zvýšit výkon při sportu i ve škole
• Výrazně zlepšit regeneraci svalů při sportu
• Dodat bohatý zdroj energie po ránu, při závodech nebo turnajích
• Přispět k růstu a udržení svalů
• Předcházet zraněním při sportu
• Snížit míru únavy a vyčerpání
• Udržet normální funkci imunitního systému
• Dodat kompletní živiny a bílkoviny při regeneraci po zranění

Kdy si můžete FitGO! Drink dát? 
• Ráno, jako bohatý zdroj energie
• Jako svačinu kdykoliv přes den
• Jako druhou večeři
• Před tréninkem i po něm
• Když spěcháte do školy nebo práce

Kdo již přednosti FitGO! Drinku využívá? 



FitGO! Drink doporučuje svým svěřencům i
bývalý motocyklový šampion , majitel a 
trenér motoškoly  Lukas Pesek: "Rozdíl 
mezi dobrými a nejlepšími sportovci je také 
ve výživě. Motocyklistika, ač se to nezdá, je 
fyzicky náročný sport. Naši mladí jezdci na 
tréninku a závodech pijí proteinový shake 
FitGO!. Někdo preferuje kokosovou , 
někdo jahodovou  příchuť. Hodně 
oblíbené je také proteinové kakao . 

Tohle je Saša....
. 
Zeptali jsme se tohoto šikovného hokejisty 
a tvrdého obránce na pár otázek.  
. 
Jak Ti pomáhá FitGO! Drink při tak náročné 
hře jako je hokej? 

 
Tréninky, zápasy a turnaje jsou velmi 
náročné. Proto jsem hledal něco, co mně 
udrží v top formě a eliminuje zranění. Při 
takovém zápřahu, jakým hokej je musíte 
tělu zajistit veškeré živiny, proteiny a tak 
dále. Je super, že ve FitGO! Drinku najdete 
vše v jednom.  

Kterou příchuť máš nejraději? 
 

Měl jsem možnost vyzkoušet všechny tři 
příchutě. Jahoda a kokos chutnají moc 
dobře ale můj favorit je proteinové kakao. 
Výhodou je, že ho mohu pít jak studené, 
tak i teplé například k snídani.
.

https://www.facebook.com/lukaspesek52/?__cft__%5b0%5d=AZWXfYgX183gVUd0hjxZcRMVVEyEqBk48Hs35a-KmoXBxlulYr8lo4gkjln7-eixYd2TK0WBpsUcvJ_Nk14CQMzEprfaWeNBHV-gtpdjg0pqf7AP9ycxcx2mzUbFsNS5vK0JYPPGAgcVJT83SbGUmEurK6dSFDuOT2IkrhjBhpAzjQ&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/lukaspesek52/?__cft__%5b0%5d=AZWXfYgX183gVUd0hjxZcRMVVEyEqBk48Hs35a-KmoXBxlulYr8lo4gkjln7-eixYd2TK0WBpsUcvJ_Nk14CQMzEprfaWeNBHV-gtpdjg0pqf7AP9ycxcx2mzUbFsNS5vK0JYPPGAgcVJT83SbGUmEurK6dSFDuOT2IkrhjBhpAzjQ&__tn__=kK*F


Tohle je Tomáš Wróbel. Hráč
mistrovského Kert Parku a reprezentant 
ČR v hokejbale . 
. 
Hodně lidí se mně ptá, jak se udržuji v 
kondici. Určitě to není to jen o samotném 
cvičení a tréninku. Je také nutné zařazovat 
vhodné doplňky stravy. Za mě 
jednoznačně vítězí FitGO! Drink. Vyhovuje 
mi ve všech směrech. Jak složení, tak chuť 
jsou super. Líbí se mi, že je v něm vše, co 
potřebuji pro doplnění energie, udržení 
kondice, růst svalů, regeneraci ale i 
imunitu. 

Jonáš Kůra prodělal zlomeninu kotníku.
Dostat se po tomto typu úrazu zpět do 
fyzické kondice není jednoduché...  
Tím spíš, pokud se jako hráč florbalu na 
vrcholné úrovni potřebujete spolehnout 
na rychlé změny směru běhu. Několik 
měsíců bez tréninku má bezesporu 
dopad na vysportované tělo, především v 
podobě fyzických, metabolických i 
fyziologických změn.  Výraznou roli 
hraje psychika, rehabilitace ale i pitný 
režim nebo strava včetně zařazení 
vhodných doplňků. 

Abychom Jonáše vrátili zpět do 
kondice doporučili jsme mimo jiné využít 
vlastností FitGO!Drinku.  Ten 
obsahuje dostatek vlákniny, minerálů, 
kolagenu a zejména vitamínu D pro 
posílení kostí a šlach, vhodných pro 
rychlejší rekonvalescenci.  



Pravidelné pití FitGO! Drink pomáhá předcházet únavě a zranění při sportu. 

Rozdíl mezi dobrými a nejlepšími sportovci je zejména ve výživě.

Tonda Hofmann je talentovaný hokejový a
hokejbalový brankář . 
. 
Ať už na hokejové Spartě nebo hokejbalovém 
Benders Ďablice předvádí nadstandardní 
výkony i díky FitGO! Drinku . 
. 
Tonda říká:
. 
Ve FitGO! Drinku je vše, co potřebuji. Dávám si 
ho před tréninkem kvůli energii, po tréninku 
pro doplnění všeho, co má tělo dostat ale 
klidně i jako svačinu v netréninkový den. Říkám 
tomu „all in one“ drink  Dokonce i chuťově je 
výborný  
. 
Také máš problém sehnat drink nebo doplněk 
stravy, kde je vše v jednom? Nechceš prostě 
kupovat zvlášť proteiny, vitamíny, minerály, 
vlákninu, kolagen a furt si hlídat, aby Ti něco 
nedošlo? Také řešíš jako já, jak se výkonnostně 
zvednout? Jak být prospěšnější týmu? Ale 
třeba i jak nabrat svaly a zbavit se tuku? Jsem 
přesvědčený, že FitGO! Drink Ti může pomoci 
jako mně. 
 




