
Nejlepší způsob, jak zajistit optimální výkon při dlouhodobých vytrvalostních aktivitách každého sportovce, je kromě 
genetické výbavy a vyváženého tréninkového plánu také dostatečný příjem sacharidů a tekutin1. To je důvod, proč Herbalife 
spolupracoval se světově proslulým fotbalistou, Cristianem Ronaldem, na vytvoření nového nutričního produktu pro 
sportovce, který posouvá hydrataci a výkon na vyšší úroveň. Teď  se podíváme na některé hlavní výhody nového produktu 
CR7 Drive a odhalíme vědu, která se za ním skrývá... 

#01  VÝHODA
CR7 Drive zlepšuje vstřebávání vody 
během cvičení

Autorizované tvrzení: Sacharido-elektrolytová řešení prokazatelně 
zlepšují absorpci vody během fyzické aktivity 

VĚDA:
Pocení je způsob, jakým vaše tělo reguluje svou teplotu. Při tělesném 
cvičení vypotíte cca 0,5 až 2 litry tekutiny za hodinu, ale záleží 
samozřejmě na intenzitě cvičení, okolních podmínkách (například 
horké počasí) a vaší individuální náchylnosti k pocení. Pocení 
způsobuje, že ztrácíte vodu, ale také malé množství elektrolytů, 
jako je sodík, draslík a hořčík. A protože dehydratace vede k horší 
aerobní výkonnosti a dle individuálního vnímání i zvýšenému úsilí, 
tak doplňování tekutin a elektrolytů během cvičení by mělo být vaší 
nejvyšší prioritou. 

#02VÝHODA: 
CR7 Drive vám pomůže udržet 
výkon při delším vytrvalostním   

         cvičení  
Autorizované tvrzení: Sacharido-elektrolytová řešení přispívají  
k udržení vytrvalostního výkonu během dlouhotrvajícího cvičení  

VĚDA:
V průběhu tréninku se vaše tělo unaví v důsledku vyčerpání svých 
sacharidových zásob a v důsledku dehydratace ze ztráty vody a 
elektrolytů při pocení; obě tyto okolnosti brání vašim optimálním 
sportovním výkonům.

Naštěstí vědecké poznatky potvrzují, že díky sacharido-elektrolytovým 
nápojům, jako je CR7 Drive, udržíte svůj výkon i při delším 
vytrvalostním cvičení. Studie také dokazují, že ve srovnání s čistou 
vodou, sacharido-elektrolytová řešení pomáhají udržovat rovnováhu 
tekutin a elektrolytů v těle, zvyšují absorpci vody v průběhu cvičení 
a pomáhají udržet vaši výkonnostní úroveň i v závěru dlouhého 
a náročného tréninku nebo závodu2, 3, 4, 5. V důsledku toho jsou 
produkty, jako CR7 Drive, skvělou volbou, která vám pomůže udržet 
energii ke cvičení od začátku do konce.

#03VÝHODA:  
Používejte CR7 Drive po usilovném 
tréninku a/nebo závodu pro podporu  

         obnovy funkce svalů

Autorizované tvrzení: Sacharidy přispívají k obnově normální 
funkce svalů (zkracování) po velmi intenzivním a/nebo 
dlouhodobém fyzickém cvičení, které vede k únavě svalů a 
vyčerpání zásob glykogenu v kosterním svalu

VĚDA:
Věda prokázala, že konzumace potravin, které obsahují sacharidy 
(glukózu), pomáhá k obnově normální funkce svalů bezprostředně 
po namáhavém cvičení. Nicméně, abychom získali příznivé účinky, 
musíme zkonzumovat jejich značné množství během 4-6 hodin po 
namáhavém cvičení. Abychom to uvedli do kontextu, člověk vážící 
70 kg by musel spotřebovat 280 g sacharidů během 4-6 hodin po 
tréninku: poměrně obtížný výkon pro většinu lidí! Naštěstí, více než  
75 % kcal v jedné porci 

CR7 Drive je derivováno z těchto rychle se vstřebávajících sacharidů, 
které rychle vstupují do krevního řečiště ve formě glukózy.

'Namáhavé cvičení' je definována jako vysoce intenzivní nebo 
dlouhodobá fyzická aktivita, která vede ke svalové únavě, vyčerpání 
sacharidových (glykogenových) energetických zásob ve svalech a 
pocitu, že již nejste schopni udržet míru aktivity na stejné úrovni6.

VÝSLEDEK? 
Konzumace sacharido-elektrolytových řešení, jako je CR7 Drive, 
při delším vytrvalostním cvičení, pomáhá zlepšovat vstřebávání 
vody a udržení vytrvalostního výkonu. Když je konzumujete po 
namáhavém cvičení, podporujete také obnovu normální funkce 
svalů. Abyste si byli jistí, že do svého tréninku dáváte maximum, 
dejte CR7 Drive na přední příčku seznamu potravin, které 
zařadíte do vašeho jídelníčku po cvičení!
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VĚDA ZA 
CR7 DRIVE

Cristiano ronaldo 
sportovec sponzorovanýherbalife

POKROČILÁ
HYDRATACE*
PRO TY, KTEŘÍ ŘÍDÍ  
SVŮJ OSUD
PŘEDSTAVUJEME CR7 DRIVE

  BEZ UMĚLÝCH SLADIDEL 

  SACHARIDY A ELEKTROLYTY      

    PRO HYDRATACI  

    A VYTRVALOSTNÍ VÝKON*

   JEMNÁ, OSVĚŽUJÍCÍ PŘÍCHUŤ

CR7 Drive sáčky x 10 porcí                                           #1467 
CR7 Drive nádobka x 20 porcí                                       #1466*Sacharido-elektrolytové roztoky zlepšují vstřebávání vody během fyzické aktivity 

a přispívají k udržení vytrvalostního výkonu během dlouhotrvajícího cvičení. 


