
 

Coral klub    Daily Delicious Beauty  Shake s příchutí, složení: 
              čokoláda / malina / vanilka   
 

Proteinový koktejl " Daily Delicious Beauty  Shake " s chutí kakao, maliny a vanilky - vyrovnaný 
zdroj bílkovin. Užitečný v kombinaci s kolagenem, vitamíny a minerály které podporují vitalitu a 
fyzickou aktivitu každý den. 
Denní funkce Delicious Beauty Shake: 
- Unikátní složení aminokyselin, které poskytují různé přírodní zdroje bílkovin, které je součástí: 
bílkoviny mléka, koncentrát syrovátkové bílkoviny a sojového proteinu 
- Kolagen hydrolyzát od jednoho ze světových výrobců inovativních forem kolagenu pod značkou 
Verisol. 

- Nejdůležitější pro mládí a krásu s obsahem antioxidačních vitaminů a minerálních látek (. A, E, 
C, G, PP, hořčíku, mědi a selenu, které poskytují svou nejlepší biologickou dostupnost). 
 

Hydrolyzát kolagenu - je vysoce účinná forma z kolagenu, který se skládá ze tří důležitých 

peptidů (aminokyselin): lysin, prolin a hydroxyprolinu. Toto je nízkomolekulární kolagen. Díky tomu 
peptidy rychle a snadno stravitelné, a začínají aktivně pracovat. 
Peptidy kolagenu jsou univerzálním zdrojem bílkovin. Jsou dokonale kompatibilní s ostatními 
složkami, a stejně tak snadno stravitelné. 
Peptidy kolagenu je velmi důležité pro zdravou kůži, poskytnout potřebnou výživu pokožky, čímž 
se zvýší její pružnost, zpomaluje proces stárnutí. 
Mezi peptidy kolagenu zvláštní roli patří lysin. Tato aminokyselina je nezbytná pro tvorbu kolagenu 
- hlavní protein pro tvorbu pojivových tkání  svalů a kůži, a přispívá k rychlé regenerace svalové 
tkáně, a pro absorpcí jiných užitečných aminokyselin. Lysin je důležitý pro normální fungování 
srdečního svalu, což je také důležité pro sportovce a osoby s aktivním životním stylem. Při 
nedostatku lysinu, naruší celý metabolism bílkovin. Například, u sportovců, zejména v dálkových 
běžců, nedostatek lysinu může způsobit ochabování svalů. A to je velmi důležité pro vstřebávání 
vápníku a jeho začlenění do kostní tkáně. 
 
Mléčné bílkoviny - vyrobeny z čerstvého odstředěného mléka a obsahuje 93% čistého proteinu. 
Mléčné bílkoviny je stavební materiál prakticky pro všechny tkáně. Protein se podílejí na tvorbě 
buněk imunitního systému a zvyšuje imunitu. 
Bílkoviny jsou součástí enzymů, které urychlují důležité biochemické reakce co vyskytují v těle. S 
nedostatkem bílkovin zpomalí metabolismus. A s pomalým metabolismem pozoruje se nadměrná 
tělesná hmotnost. To je důvod, proč jsou proteinové produkty obsažené v nabídce různých diet 
jsou na hubnutí. 
Protein prodlužuje proces trávení sacharidů. To snižuje celkový glykemický index a umožňuje bez 
skoků inzulinu po dlouhou dobu udržovat odpovídající úroveň cukru v krvi. Díky tomu je možné 
účinně a snadno vyrovnat se hladu a ovládat svou hmotnost. 



Syrovátkový proteinový koncentrát - další užitečný potravinářský výrobek, který je vyroben ze 
syrovátky. Syrovátkový proteinový koncentrát v koktejlu obsahuje do 81% bílkovin a je zcela 
absorbován tělem, jako nutriční základ pro svaly. 
Není divu, syrovátkový protein, se nazývá "svalový", protože je to dobré pro doplnění svalové 
tkáně, jako zdroj energie. Zodpovědný za toto jsou tří podstatných aminokyseliny v složeni 
proteinu - valin, leucin a isoleucin, které se používají sválami pro zvýšeni metabolismu tuku, 
"vypalování" tuku a vylučovaní přídavné energie. Syrovátkové bílkoviny pomáhá sportovcu 
efektivně budovat svalovou hmotu, zachovat pružnost svalů a rychle obnovit je, snížit svalovou 
únavu po dlouhém sportovním zatížení. 
Aminokyseliny valin, leucin a isoleucin splňují důležitou roli při tvorbě nové svalové tkáně, 
pomáhají zvýšit syntézu proteinů. Ve stejné době, jedna z těchto aminokyselin - leucin - zabraňuje 
zničení proteinů, které jsou nezbytná pro růst svalové hmoty.  Zvýšením spotřeby syrovátkové 
bílkoviny může snížit odbourávání bílkovin ve svalové tkáni po intenzivním cvičení. 
Izolát sójového proteinu, použitý v koktejlu - je lehce stravitelný potravinářský produkt, 

obsahující až 90% rostlinných bílkovin. 
Přínosy pro zdraví sójové bílkoviny jsou obrovské, zejména nenahraditelnych 
aminokyselin. Například, aminokyselina obsažená v sóji – arginin, lepší než 
jiné aminokyseliny, ovlivňuje nadbytečný cholesterol. Arginin je schopen snížit hladinu špatného 
cholesterolu (nízké hustoty), a u toho nesnižuje obsah dobreho. 
Sojový protein je v dobré kombinaci s mléčnym. Společně pomáhají obohatit 
kvalitu stravy starších osob a osob se špatným zdravím, k odstranění nedostatku pro zlepšení 
zdraví. 
Vitamíny zlepšují látkovou výměnu, se podílí na normální fungování těla. Například, vitamin C 
zabraňuje usazování na stěnách cév oxidovaných forem cholesterolu, podporuje více kompletní 
tvorbu glykogenu v játrech, se podílí na syntéze vlastniho kolagenu. 
Vitamíny B, PP zapojen do všech druhů metabolismu (sacharidů, bílkovin a lipidů), optimalizuje 
proces transformace cukru a tuku na energii, udržují optimální hladinu cholesterolu a svalový 
tonus zažívacího traktu, stimuluje sekreční a motorickou funkce žaludku, co jsou důležité pro 
normální fungování centrálního nervového systému. 
Biotin - vitamín mládí a krásy. Je známo, že kůže, vlasy a nehty jsou složeny převážně z proteinu 
keratin. Biotin podporuje dostatečné množství proteinu v těle a pomáhá zlepšit stav vlasů a 
pokožky, zabraňuje předčasnému šedivění vlasů, posiluje strukturu na nehty, odstraňuje jejich 
křehkost a stratifikace. 
Kyselina pantothenová (vitamin B5), je zapojen do metabolismu bílkovin, tuků a sacharidů, 
pomáhá normalizovat metabolismus mastných kyselin v játrech, jakož i absorpci dalších vitamínu. 
 PABA ( para-aminobenzoové kyseliny) vitamin B10 nebo vitamín krásy, jehož hlavním úkolem je 
udržovat zdravou pokožku. Dostatečný obsah tohoto konkrétního vitaminu zajišťuje hladkou a 
zdravou kůží a přirozenou barvu vlasů. Často se stává, vypadávání vlasů a rané zešednutí 
spojené s nedostatkem PABA v těle. 
Minerální látky: hořčík, měď a selen jsou nezbytné pro zdraví životně důležitých systémů těla, 

má příznivý vliv na mozek a srdce, zlepšení metabolismu v myokardu, poskytují antioxidační 
ochranu. 
 

Jako biologicky aktivní doplněk k jídlu - dodatečný zdroj bílkovin a vitamínů A, E, C, niacin, 
kyselina listová, kyselina pantothenová, biotin, PABA, měď, selen, obsahující hořčík. 
 
Doporučeni: dospělí 25 gramů denně během jídla, předem rozmixovaném ve sklenici (250 ml) s 
nízkotučným mlékem (1,5%) nebo s  zakysaným mléčným nápojem. 
 


