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A FassZimotion az anyagcserére is pozitív
hatással levő balzsamkeverék.

 

„Az egészséges életmódhoz a
mozgás és a kiegyensúlyozott

táplálkozás egyaránt
hozzátartozik”

 
 

 

Az egészséges, élvezetes táplálkozás és a mozgás
elválaszthatatlanok egymástól. Ennek jegyében

fejlesztettük ki a két fogalmat összekapcsoló
FassZimotion termékünket.  

FASS
 imotioni

Tölgyfahordóban érlelt alma

Kívánjuk, hogy a FassZimotion segítségével
Ön is jól érezze magát a testében!

Amennyiben szeretné a VOM FASS-t és kiváló
minőségű, többszörösen kitüntetett termékeinket

közelebbről megismerni, kérjük, keresse fel
személyesen üzletünket:

1137 Budapest, Szent István park 20/A

vagy látogassa meg honlapunkat:

 
 

 
 

 
 

www.vomfass.hu

 
 

 
 

A FassZimotion tölgyfahordóban érlelt Waldburg
Almabalzsam és természetes élesztőkultúrák ízes

keveréke. Ez a tudatos táplálkozáshoz és a mozgáshoz
egyaránt kapcsolódó termék elősegíti a sportolás által

igénybevett izomsejtek regenerációját és a testzsír
természetes szabályozását.

 

 
 

 

 

2008-ban a brüsszeli Superior Taste Award
(Legkiválóbb ízek díja) versenyen a legmagasabb

elismeréssel, 3 csillaggal díjazták.

 

Sikerünk arra az alapelvre épül, amely szerint
kizárólag gondosan kiválasztott termelők értékes

termékeit forgalmazzuk. Csak a legjobbak képesek
folyamatosan megfelelni a kiváló minőségű,

természetes termékekkel kapcsolatosan megfogalmazott
magas elvárásainknak. Ennek a filozófiának az

eredménye a VOM FASS-termékek által
elnyert számtalan kitüntetés.

 
 

 
 

 

FassZimotion – könnyű és egészséges,
hogy Ön is jól érezhesse magát
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Mi történik testünkben a mozgás okozta
igénybevételt követően? 
Testünk sportolás utáni megfelelő regenerálódása és az igénybe vett izomrostok felépülése érdekében energiát kell
szervezetünk rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a megterhelés utáni pihenés éjjel történik, amikor rendszerint nem
veszünk magunkhoz energiaforrásul szolgáló táplálékot, testünk saját energiatartalékából, vagyis a testzsírból veszi fel
a szükséges energiát. Ez azt jelenti, hogy zsírt bont le a zsírsejtekből és az így nyert energiát használja fel az izomrostok
újjáépítésére.

Éppen ezért kiemelkedően fontos, hogy tisztában legyünk célunkkal, illetve azzal, hogy sportolás után mit viszünk be
„energiaforrásként” a szervezetünkbe. Amennyiben csökkenteni szeretnénk testsúlyunkat, negatív energiamérlegre kell
törekednünk, vagyis több energiát kell felhasználnunk, mint amennyit szervezetünkbe bevittünk. A teljesítményért dolgo-
zó sportoló célja ezzel szemben az energiatartalékok ismételt feltöltése. Mindkét esetben megjelenik azonban az izmok
regenerálódásának igénye. Az emberi szervezet intelligens rendszer – önállóan hajtja végre ezt a folyamatot. A regenerá-
lódás alapját a természetes emberi növekedési hormonok képezik. Ezek előállításához testünknek egyebek között két
aminosavra, argininre és lizinre van szüksége. Az utóbbi megtalálható új termékünkben, a hordóban érlelt almabalzsam-
ból és természetes élesztőkultúrából készült VOM FASS FassZimotion Balzsamkeverékben, amely a lizin mellett
proteint, káliumot, magnéziumot, vasat, foszfort és jódot is tartalmaz. 

 

Hogyan lehet egyszerre testzsírt szabályozni
és az izmokat regenerálni?
Általánosan érvényes megállapítás: az izmok zsírt szorítanak ki. Az izomzat nélkülözhetetlen a testzsír
elégetéséhez, ami egyúttal azt is jelenti, hogy sportolás és mozgás nélkül nem érhetünk el eredményt.

Természetesen jelentős a különbség az élsportolók és szabadidejében sportoló emberek táplálkozása
között, mivel utóbbiak sok esetben éppen testsúlyuk miatt mozognak.

 

Mindkét esetben egyformán fontos azonban a kiegyensúlyozott táplálkozás – mind az energia-bevitel,
mind a táplálék összetétele tekintetében.

 

Aki fogyni szeretne, annak a negatív energiamérleg jelenti a kiegyensúlyozott táplálkozást, hiszen több
energiát kíván elégetni, mint amennyit táplálék formájában fogyaszt. A sportolónak ezzel szemben
kiegyensúlyozott energiamérlegre van szüksége. Az energia szénhidrátokból vagy zsírokból származik.
Rendkívül fontos azonban, hogy a megfelelő szénhidrátot és zsírt válasszuk. A kívülről bejuttatott
létfontosságú, úgynevezett esszenciális zsírsavak, például a linol- és linolénsavak (amelyek Omega 3
és Omega 6 néven is ismertek) tökéletesen beilleszthetők napi étrendünkbe. A lenolajat a reggeli túróba,
a búzacsíra-, repce-, dió- vagy szőlőmagolajat pedig déli vagy esti salátadresszingbe tehetjük.

 

 

 

Tippünk »
Akár fogyni szeretnénk, akár izmaink regenerálása a célunk, ajánlott sportolás után 15-20 ml VOM FASS FassZimotiont
fogyasztani. A maximális hatás érdekében próbáljuk ki tejjel és/vagy natúr joghurttal és egy kevés zabpehellyel. Elősegíti a
sportolás utáni izomfelépítést és –regenerálódást, illetve természetes módon segíti a testzsír lebontását.

 

Az Omega 3- és 6-zsírsavakhoz egyszerűen hozzájuthatunk például olívaolajban párolt hal
fogyasztásával.

 

Tippünk »


