High5-urheiluravinteiden käyttö tankkauksessa, kilpailuissa ja palautumisessa
-

jaksat paremmin ja nautit enemmän suorituksestasi
pystyt suoriutumaan nopeammin
palaudut paremmin suorituksestasi

Kun olet lähdössä pitkäkestoiseen suoritukseen maratonille, pitkään hiihtoon tai pyöräilyyn, kaikki harjoittelu on
tehty lähtöpäivään mennessä. Se millä vielä voit vaikuttaa suorituksesi onnistumiseen, on tankkaus ja suorituksen aikana nautittu energialisä.
Pitkäkestoisessa suorituksessa yli 2/3 energiasta saadaan hiilihydraateista. Ihmisen keho pystyy varastoimaan hiilihydraattia vain rajallisen määrän ja suorituksen aikana varastossa oleva hiilihydraatti ei riitä. Kun hiilihydraattitaso laskee, on vaikeampaa pitää yllä vauhtia ja saatat ”törmätä seinään”, jos hiilihydraattitaso laskee liian alhaiseksi.
Hiilihydraatteja nauttimalla jaksat hyvin loppuun asti
Ihmisen hiilihydraattivarastot ovat rajalliset. On kaksi mahdollisuutta lisätä hiilihydraattivarastoja:
tankkaus ennen suoritusta
tankkaus suorituksen aikana
Elimistö ottaa vastaan maksimissaan 60 g hiilihydraattia tunnissa, kun käytetään energiageeliä ja -juomaa. Kofeiinia sisältävä geeli ja juoma imeytyy hivenen nopeammin. Liiallinen kofeiinipitoisten valmisteiden käyttö voi
aiheuttaa vatsaongelmia, joten sen kanssa tulee olla tarkkana.
Älä odota
Aloita tankkaus jo suorituksen alkuvaiheessa. Optimaalinen tankkausmäärä on 3 geeliä tunnissa, mistä saat n. 60 g
hiilihydraattia. Jos et jostain syystä pysty nauttimaan 3 geeliä tunnissa, pyri ottamaan niin monta kuin pystyt.
Muista kuitenkin aloittaa tankkaus heti suorituksen alusta alkaen. Suorituksen loppupuolella kannattaa siirtyä
kofeiinigeelien käyttöön. Geelien nauttimista kannattaa harjoitella ennen varsinaista kilpailua.

Kilpailupäivän aamiainen
Kilpailupäivän aamiaisen tulee olla kevyt ja hiilihydraattipitoinen. Juomalla 0,5 – 1,0 litraa High5 Energy Source 2:1
tai High5 4:1 juomaa, saat lisää hiilihydraattia ja se pitää sinut hyvin nesteytettynä.
Aloittelijat > tankkaus ennen lähtöä ja suorituksen aikana.
nauti 2 kpl High5 EnergyGeeliä noin 15 minuuttia ennen lähtöä ja juo 2 – 3 desilitraa vettä
voit myös käyttää High5 IsoGeeliä, missä on vesi mukana
jatka geelien nauttimista noin 20 minuutin välein koko suorituksen ajan
suorituksen loppua kohti kannattaa siirtyä High5 EnergyGel+ käyttöön, kofeiini piristää
suoritustasi ja tehostaa hiilihydraattien imeytymistä
muista juoda High5 Energy Source 2:1 juomaa aina kun sinulla on janon tunne

Kokeneet urheilijat > tankkaus ennen lähtöä ja suorituksen aikana.
nauti 2 kpl High5 EnergyGeeliä noin 15 minuuttia ennen lähtöä ja juo 2 – 3 desilitraa vettä
voit myös käyttää High5 IsoGeeliä, missä on vesi mukana
jatka geelien nauttimista noin 20 minuutin välein koko suorituksen ajan
voit myös käyttää High5 EnergyGeeliä ja High5 EnergyGel+ geelejä vuorotellen
suorituksen loppua kohti kannattaa siirtyä käyttämään High5 EnergyGel+ geelejä,
kofeiini piristää suoritustasi ja tehostaa hiilihydraattien imeytymistä
muista juoda High5 Energy Source 2:1 tai High5 4:1 juomaa aina kun sinulla on janon tunne

MAKU TULEE LUONNOSTA

Tankkaa geelejä 20 min. välein koko suorituksen ajan ja juo aina kun sinulla on janon tunne!

20 min

Lisää ohjeita ja tuotetietoa :

20 min

20 min

Juominen
Nesteen tarpeesi riippuu kilpailupäivän lämpötilasta ja siitä, kuinka paljon hikoilet. Nestettä tulee nauttia tasaisesti koko ajan. Jos käytät paljon geelejä, vesi usein riittää juomiseksi. Voit myös yhdistää geelien ja hiilihydraattipitoisen juoman käytön, kuten edellä mainituissa esimerkeissä.
Geelien ja hiilihydraattipitoisen juoman käyttöä kannattaa harjoitella etukäteen ennen suoritusta.
Palautuminen
Nauti 0,5 – 1,0 litraa High5 Protein Recovery palautusjuomaa tai High5 4:1 juomaa mahdollisimman nopeasti suorituksen jälkeen. Syö tasapainottava hiilihydraattipitoinen ateria ja nauti toiset 0,5 litraa High5 Protein
Recovery tai High5 4:1 -juomaa tunnin kuluttua siitä kun suoritus on päättynyt. Tällä tavoin tehostat palautumista suorituksesta. Tehokkaasta palautumisesta huolehtiminen on erityisen tärkeää, jos sinulla on suorituksia
useampana päivänä peräkkäin.
Optimaalinen tulos
Parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi sinun tulee muistaa:
Tankata ennen suoritusta 0,5 – 1,0 litraa High5 Energy Source 2:1 tai High5 4:1 juomaa
Käyttää High5 tai High5+ geelejä suorituksen alusta loppuun saakka
juoda koko suorituksen ajan, joko vettä tai High5 juomaa
nauttia High5 palautusjuomaa suorituksen jälkeen
aloittaa uusi tankkaus jos on kyseessä useampi suoritus peräkkäisinä päivinä
Kofeiini
Kofeiinista voi saada todellista hyötyä suorituksen aikana. Se lisää elimistön hiilihydraattien imeytymisnopeutta ja
viivästyttää ja vähentää väsymisen tunnetta.
jos painat yli 60 kg ja suorituksesi kestää yli viis tuntia: nauti korkeintaan kaksi kofeiinipitoista geeliä joka tunti,
jokaisen tunnin kolmannen geelin tulee olla kofeiiniton.
jos painat alle 60 kg, katso lisäohjeita kofeiinin käytöstä osoitteesta highfive.co.uk
Kofeiiniherkille ihmisille kofeiinin nauttiminen saattaa aiheuttaa mm. sydämen tykytystä ja käsien tärinää, joten kokeile
geelejä jo harjoittelun yhteydessä. Jos kofeiinipitoiset geelit eivät sovellu sinulle, korvaa ne tavallisilla kofeiinittomilla
geeleillä. Älä käytä kofeiinipitoisia geelejä, jos olet raskaana.
IsoGel & IsoGel+

EnergyGel & EnergyGel+

Kevyen makuinen geeli, jossa on mukana aitoa mehua tuomassa Juotava geeli todella kätevässä repäisypakkauksessa. IsoGeelissä on
luonnollista makua. Yksi annos sisältää 23 g puhdasta hiilihydraattia. aitoa mehua tuomassa luonnollista makua, se on vatsaystävällinen
Pakkaus on helppo avata ja geeli on helppo niellä.
ja helposti nieltävä. Yksi annos sisältää 26 g puhdasta hiilihydraattia.
EnergyGel Plus-annos sisältää
30 mg kofeiinia. Oikein käytettynä
kofeiini piristää ja parantaa keskittymiskykyä. Kofeiini nopeuttaa myös
hiilihydraatin imeytymistä kehoon.

IsoGel Plus-annos sisältää
30 mg kofeiinia. Oikein käytettynä
kofeiini piristää ja parantaa keskittymiskykyä. Kofeiini nopeuttaa myös
hiilihydraatin imeytymistä kehoon.

ZERO Urheilujuoma
Puhtaanmakuinen ja virkistävä urheilujuoma, joka ei sisällä ylimääräisiä kaloreita. Tabletit sisältävät
luonnollista makua, mutta eivät sisällä keinotekoisia väriaineita tai säilöntäaineita.

ZERO Extreme Urheilujuoma
Matalakalorinen ja piristävä urheilujuoma. Juoman sisältävä kofeiini antaa piristysruiskeen suorituksen
aikana. Luonnolliset makuaineet antavat juomalle kevyen ja virkistävän maun.
Elektrolyyttien ja magnesiumin ansiosta Zero urheilujuomat imeytyy erittäin nopeasti, joten ne soveltuu hyvin kramppien ehkäisemiseen.
Zero pakkaus sisältää 20 tablettia, joista saa jopa 15 litraa urheilujuomaa, joten saat hyvää vastinetta
rahoillesi. Pieni pakkauskoko tekee Zerosta myös ympäristöystävällisen tuotteen ja se on helppo pitää
mukana. Helposti lohkeavan tabletin avulla pystyt itse säätelemään juomasi vahvuutta.

EnergySource 2:1 & EnergySource 2:1+

4:1 EnergySource & 4:1 Training Bar

EnergySource on edistyksellinen 2:1 fruktoosi-urheilujuoma. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 2:1 urheilujuoma kehittää n. 40 %
enemmän hiilihydraattia lihasten polttoaineeksi ja neste imeytyy
paremmin verrattuna perinteiseen urheilujuomaan. EnergySource
on virkistävä ja vatsaystävällinen,
eikä se sisällä väriaineita tai keinotekoisia makuaineita. 2:1 fruktoosikoostumuksen ansiosta EnergySourcen
imeytymisteho on yli 90 g tunnissa.

4:1 EnergySource on edistyksellinen ALL-IN-ONE urheilu- ja palautusjuoma. Se sisältää 4 osaa hiilihydraattia ja 1 osan heraproteiinia. 4:1 on
virkistävä ja vatsaystävällinen eikä se sisällä väriaineita, lisäaineita tai
keinotekoisia makeutusaineita. 4:1 soveltuu erittäin hyvin yhtäjaksoisiin pitkäkestoisiin ja monipäiväisiin suorituksiin. Sen
sisältämä hiilihydraatti on 2:1
fruktoosia, mikä takaa nopean
energian ja nesteen imeytymisen.

EnergySource 2:1 Plus on urheilujuoma,
joka sisältää kofeiinia. Elektrolyyttien ja
magnesiumin ansiosta EnergySource
Plus imeytyy erittäin nopeasti, joten se
soveltuu hyvin kramppien ehkäisemiseen.

4:1 Training Bar soveltuu käytettäväksi
suorituksen aikana sekä palautumiseen.
Se sisältää 4 osaa hiilihydraattia ja 1 osan
proteiinia. Maistuva ja terveellinen patukka
sisältää luonnollisia makuaineita.

ProteinRecovery

ProteinBar

EnergyBar

Ensiluokkainen palautusjuoma joka sisältää
korkealuokkaista hera-proteiinia ja nopeasti
imeytyvää hiilihydraattia
joita lihakset tarvitsevat
kehittyäkseen ja palautuakseen. Sen voi sekoittaa
maitoon tai veteen.

Proteiinia ja nopeasti imeytyvää hiilihydraattia sisältävä patukka. Se soveltuu hyvin
lihasten kehittämiseen ja palautumiseen.
Yksi patukka sisältää 13 g proteiinia.

Terveellinen välipala ja hyvä energianlisä
suorituksen aikana. Oikeassa suhteessa olevat erilaiset hiilihydraatit takaavat nopean ja
pitkäkestoisen energian saannin myös pitkäkestoisissa suorituksissa.

Lisää ohjeita ja tuotetietoa :

