
Vad är Vitargo®? 
Vitargo® är en unik, patenterad kolhydrat speciellt framtagen 
efter elitidrottares önskemål. Kolhydraten är mycket stor och 
påminner om glykogen (muskelenergi) till strukturen (se tabell 
nedan). Den skiljer sig från andra kosttillskottskolhydrater, tex, 
dextros och maltodextrin, genom 70% snabbare glykogenin-
lagring i muskulaturen samt passerar magsäcken ned till tarmen 
80% snabbare. Publicerade studier 1,2,3 på bl.a. Karolinska 
Institutet har visat detta. För dig betyder detta att du får en 
snabbare återhämtning, bekväm mage och fyllda glykogende-
påer på snabbast möjliga vis. Vitargo® är helt sockerfri och bör 
inte blandas med sockerlika kolhydrater, tex fruktos, och dextros 
(glukos), vilket försämrar Vitargo®-effekten.

REFERENSER:
1. K. Piehl Aulin, K. Söderlund , E. Hultman, Muscle glycogen resynthesis rate in humans after supplementation of drinks containing carbohydrates with low and high molecular masses (Vitargo). 
Eur J Appl. Physiol. 81:346-351, 2000. 2.  K. Piehl Aulin, K. Söderlund et al. Improved gastric emptying rate in humans of a unique glucose polymer (Vitargo). Scand J Gastroenterol 2000;35:1143-1149.  
3. ’Post-exercise ingestion of a unique, high molecular weight glucose polymer solution improves performance during a subsequent bout of cycling exercise’, Journal of Sports Sciences, 1-6; 
Stephens, Francis B., Roig, Marc, Armstrong, Gerald and Greenhaff, Paul L. (2007).

Kolhydrat        Medelmolekylvikt

Vitargo® 500 000-700 000

Stärkelse > 250 000 000

Maltodextrin 1000-10 000

Dextros 180
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PRESTATIONSHÖJARE

KOLHYDRATUPPLADDNING

SPORTDRYCK

Vitargo +Creatine
Vitargo och kreatinmonohydrat Creapure har visat sig vara en effektiv  
kombination, där Vitargo hjälper kreatinet in i muskeln på ett extremt  
effektivt sätt. Kreatin gör muskeln starkare och explosivare,  
(innehåller 6g kreatin/100g pulver).

Förpackning: 1kg burk, smak Summerfruit.

ÅTERHÄMTNING

Vitargo POST
Återhämtningsdryck med vassleprotein och Vitargostärkelse som ger 
snabb näring i rätt sammanhang vid rätt tillfälle.  
24g protein/100g pulver. 

Förpackning: 2kg hink, smakerna Jordgubbe eller Choklad.

Vitargo Carboloader/Vitargo PURE
Vitargostärkelsen i sin rena form, eller som Carboloader  
smaksatt med apelsinarom. Används i huvudsak som  
kolhydratuppladdning inför tävling, eller som kolhydratkälla i dina  
träningsdrinkar. Carboloader kan också användas som sportdryck.

Förpackning: 1kg ståpåse, 2kg- och 5kg hink samt 75 g portionspåse för Carboloader.

Vitargo +Electrolyte/Vitargo Professional
Vitargokolhydratens egenskap som sportdryck, att snabbt se till att  
näringen kommer ut till den arbetande muskeln under träning och tävling, 
är väldokumenterad. Med Vitargo +Electrolyte eller Vitargo Professional 
som sportdryck ges förutsättningar för en optimal prestation. Dryckerna 
innehåller Vitargo och elektrolyter (natrium, kalium, kalcium och magne-
sium), där Vitargo Professional med ytterligare ingredienser som grenade 
aminosyror (5,5g/100g pulver) och koffein (218mg/100g pulver), extra 
effektivt kan motverka mental trötthet under tävling.

Förpackning: +Electrolyte 70g portionspåse (citrus), 1kg ståpåse (citrus) , 2kg- 5kgs 
hink. +Electrolyte, smak Druva eller Citrus. Professional: 700g hink smak Citrus.

1 påse
Carboloader mot-

svarar ca 3 tallrikar 
pasta i glykogen-

inlagring i 
kroppen!



ENERGIGEL

ENERGIKAKOR

Vitargo Endurance bar
En krispig och lättuggad energikaka för energitillskott 
under aktivitet med ingredienser som kreatin, glutamin 
och koffein. Gör underverk på långa cykelpass.

Vikt: 65 gram Smak: Crunchy caramel utan överdrag

Vitargo Performance bar
En god och lättuggad högproteinkaka med perfekt kombina-
tion av kolhydrater och protein. Ger en effektiv återhämtning 
efter träning, eller som energitillskott under uthållighetsidrott.

Vikt: 65g Smak: Vanilj med yoghurtöverdrag 
(26% protein)

Vitargo Protein bar
En mix av kolhydrater och nära 20g protein i en underbar 
chokladsmak ger musklerna energi och byggmaterial för att 
optimera återhämtningen. Kan användas som mellanmål.

Vikt: 65g Smak: Mjölkchoklad med chokladöverdrag  
(30% protein)

Vitargo Gel
En praktisk förpackning med en kolhydratkick som såväl 
behövs i slutet av tävlingen. Gelen innehåller koffein 
motsvarande ca ½ kopp kaffe. Rekommenderas som 
”nödraket” när energidepåerna känns oroväckande tomma.

Vikt: 45g Smak: Apelsin, Citron eller Cola.

AMINOSYROR

BCAA Race
BCAA Race består av de grenade aminosyrorna leucin, isoleucin och valin 
samt glutamin. Tillsätt pulvret i din sportdryck för att minska den upplevde 
tröttheten under träning och tävling, samt för att bibehålla muskelmassan.

Vikt: 500g Smak: Apelsin eller Summerfruit.
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UPPLADDNINGSTIPS LÅNGLOPP

Ät normala mängder mat under uppladdning, kostförstärk med  
Vitargo 3 dagar före start:

✔ DAGEN FÖRE START✔ 2 DAGAR FÖRE START✔ 3 DAGAR FÖRE START

För information om våra produkter, återförsäljare och referenser till studierna,  
besök www.vitargo.se

Varför?
Jo, Vitargo +Electrolyte 
ger dig möjlighet till en 
effektiv och bekväm  
kolhydratuppladdning 
samt att pulvret är den  
effektivaste sportdrycken 
under aktivitet. Har du ingen återhämtnings- 
produkt med protein och kolhydrat att tillgå efter  
träning, så blandar du upp Vitargo +Electrolyte  
i 4-5 dl mjölk, och har då automatiskt en god 
återhämningsdryck (3,5 g protein/dl mjölk).

UNDER TÄVLING:

Designa Din egen
träningsdrink!

✔ Om möjligt, drick Vitargo +Electrolyte under loppet. Vitargo sportdryck är det bästa 
 bränslet i längden, skonsamt för magen och energin kommer snabbt ut i blodet!

✔ Ät med jämna mellanrum på energikaka (Vasalopp och Vätternrunda) -Vitargo Gel (1-2 styck) 
ger effektivt energi mot slutet av loppet och en uppiggande kick av koffein så du tar dig i mål. 

LYCKA TILL! Mer information www.vitargo.se

ENERGIKAKAN AB  •  SKEPPSBRON 11  •  392 31 KALMAR   •  TEL 0480 224 77  •  info@energikakan.se

”SMARTA KÖPET” – Konditionsidrott ”SMARTA KÖPET”  – Fitness/Gym

Vill du satsa på endast en 
produkt, faller det 
klokaste valet 
på Vitargo 
+Electrolyte

Före - under - efter

Ex. 1: 1,5 dl Vitargo Pure  
+ 3/4 dl proteinpulver + (ev 3g kreatin).
Blandas i ca 6 dl vätska.

Ex. 2: 1,5 dl Vitargo Pure + 10g Grenade 
aminosyror. Blandas i ca 5 dl vätska.

Vitargo återinlagras i muskeln 
70% snabbare än vanliga 
sportdryckskolhydrater. 
Utnyttja detta genom 
att blanda din egen  
återhämtningsdrink 
eller varför inte tillsätta 
Vitargo Pure till en PWO-
produkt (PreWorkOut).

Fler tips finns på vitargo.se


