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Hikayemiz
Kyäni'nin hikayesi, ürünlerimizin hikayesidir. En başından beri, Kyäni Kurucuları, Vahşi Alaska 
Yabanmersini ve diğer takviye gıdalarının antioksidan olarak güçlü faydalarını farkedip Kyäni 
Sunrise'ı geliştirdiler. Sunrise'ı tamamlayan ise, Vahşi Alaska Somonu gibi balıklardan elde 
edilen Omega-3 Yağ Asitleri ile E Vitamini karışımı ile formüle edilmiş Kyäni Sunset oldu.
Sağlık Üçgenini tamamlayan birleştirici faktör ise Noni meyvesi içeren Kyäni Nitro ürünü oldu.

Günlük olarak ihtiyaç duyduğumuz vitaminler ve minerallere ek olarak, vücudumuz, inşa 
etmek ve korumak için enerjiye ve diğer maddelere ihtiyaç duyar. Fiziğimizi, esnekliğimizi 
korumak ve yağsız kas üretimini sağlamak için sağlıklı, sindirilebilir proteine ihtiyaç bulun-
maktadır. Kyäni'nin HL5 (2020 yılının son çeyreğinde satışa sunulacaktır.) ve FİT20 ürünleri, 
sağlıklı yaşlanmamızı kolaylaştırmak ve çalışan insanların ve egzersiz yapanların ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için gerekli proteini sağlar.

Vücudumuzda bulunan en etkin protein, kolajendir. Gençken, vücudumuz gıda tükettikten 
sonra kolajeni, amino asitlerden ve proteinlerden sentez eder. Fakat yaşlandıkça, vücudu-
muzun kolajen üretme yeteneği azalır. Metabolizmamız yavaşlar, cildimiz yaşlanır, egzersiz 
performansımız düşer.

Modern diyetler, genellikle doğal kolajen kaynakları içermediğinden, diyetimizi sağlıklı 
kolajen proteini ile desteklemek yaşlandıkça sağlığımızı korumamıza yardımcı olur. Kyäni'nin 
HL5 (2020 yılının son çeyreğinde satışa sunulacaktır.) ve FİT20 protein ürünleri, maksimum 
emilim için hidrolize kolajen proteini içerir.
Ayrıca, FİT20'de bulunan grass-fed peynir altı suyu protein izolesi, egzersizleriniz sırasında 
performansınızı yükseltir, vücudunuzun toparlanmanızı kolaylaştırır ve sağlıklı kaslar geliştir-
menizi sağlar.





Kyäni HL5™

SAĞLIKLI İÇERİK
• Doğal Bazlı

Doğal Turunçgil aroması
Günlük rutininize dahil etmesi kolay
Tüketimi tek başına uygun
Yeterli kolajen tüketimi için diyetinize harika bir ek
Günlük kullanım için ideal

Glutensiz
Süt ürünü içermeyen
GDO içermeyen
Şeker eklenmemiş (tatlandırıcılı - Steviol Glikosid
bitkisi ve Eritrol’den)

(2020 yılının son çeyreğinde satışa sunulacaktır.)

• 
• 
• 
• 

KULLANIM ŞEKLİ

TEMEL ÖZELLİKLER
• 
• 
• 
• 
• 

KİMLER İÇİN UYGUN?

Protein, vücuttaki en önemli yapı taşlarından biridir ve yaşlandıkça kolay sindirilebilir protein, 
sağlığımızı korumak için daha da önemli hale gelir. Cildimizde, saçımızda, eklemlerimizde 
bulunur ve kemikleri koruyarak kas büyümesine katkı verir. HL5, kolay sindirim için hidrolize 
edilmiş grass-fed kolajen ile vücudun protein ihtiyacına destek olur.

Maksimum fayda için,her gün bir paket HL5 tüketimini 
faydalı bir alışkanlık haline getirin- sabah, yatmadan 
önce veya öğün aralarında. Kullanmadan önce iyice 
çalkalayınız.

Daha iyi yaşlanmayı, fiziksel görünümü, yağsız kas 
üretimini, enerji seviyelerini önemseyen sağlık bilinci 
taşıyan kişiler 



Kyäni FIT20™

SAĞLIKLI İÇERİK
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• 
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• 
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KULLANIM ŞEKLİ

TEMEL ÖZELLİKLER
• 
 

• 
 

•
•
 

KİMLER İÇİN UYGUN?

Vücudumuz, günlük yaşamın sıkıntılarından dolayı stres halindedir. FIT20, egzersizler ve 
hayatın günlük taleplerine karşın kas toparlanmasını ve büyümesini arttıran 10 gram 
hidrolize kolajen ve ek olarak 10 gram peynir altı suyu protein izolesi ve magnezyum 
takviyesi içermektedir.*

Proteini yüksek (Tüketim başına 20g)
Doğal bazlı
Glutensiz
GDO içermeyen
KETO diyetine uyumlu
Şeker eklenmemiş (sadece doğal şeker içeriği ve
tatlandırıcılı - Steviol Glikosid bitkisi)

Doğal vanilya aroması- diğer aromalar ile karışması 
kolay, örnek: Kyäni Sunrise, süt, kakao vb.
Hazırlaması kolay - sadece açın, karıştırın, diyetinize 
ek olarak tüketin
Tek seferlik paketler - kepçe veya ölçek gerektirmez
İdeal çalışma sonrası takviyesi

Günlük protein alımınızı kolaylaştırmak için çalışma 
sonrası, kahvaltıda veya günün herhangi bir anında 
paket içeriğini, 250-350 ml su ile veya favori 
içeceğiniz ile karıştırarak tüketin.**

Egzersiz yapanlar, vücut geliştiriciler ve fitness yapanlar 
gibi aktif, performans odaklı ve egzersiz sonrası 
beslenme, hızlı vücut toparlanması, yağsız kas üretimi 
ve uzun süren enerji konularını önemseyen ve günün 
bir öğününü protein ağırlıklı geçirmek isteyen kişiler.

* Protein, kas kütlesinin büyümesine ve korunmasına katkı sağlar.

* Magnezyum, yorgunluğun azalmasına katkı sağlar.

** Bu ürünün, aktif bir hayat tarzı ve dengeli bir diyet ile beraber 
tüketilmesi tavsiye edilir.





HL5      
İçindekiler: Su, Grass-Fed Kolajen Peptidleri, Eritrol, Asit Düzenleyici Sitrik Asit, Koyulaştırıcı 

Ksantan Sakızı, Doğal Aroma (Meksika Limonu Özü, Sicilya Limonu Özü, Doğal 
Acı Maskeleyici), Sodyum Klorür, Frukto-Oligosakkarit, Koruyucu Potasyum 
Sorbat, Elma Sirkesi Tozu, Tatlandırıcı Steviol Glikosid.

Faydaları:

FIT20    

(2020 yılının son çeyreğinde satışa sunulacaktır.)

• Protein, kas kütlesi büyümesine katkıda bulunur.
• Protein, kas kütlesinin korunmasına katkı sağlar
• Protein, normal kemiklerin korunmasına katkı sağlar
• Şeker yerine eritrol içeren yiyecek/içecek tüketimi, şeker içeren 

yiyecek/içeceklere göre daha az kan şekeri yüksekliği sağlar.

Faydaları:

Ek Magnezyum

• Protein, kas kütlesi büyümesine katkıda bulunur
• Protein, kas kütlesinin korunmasına katkı sağlar

Protein ve Magnezyum, normal kemiklerin korunmasına katkı sağlar•

Magnezyum, yorgunluğun azalmasına katkı sağlar•

Magnezyum, normal protein sentezine katkı sağlar•

Magnezyum, normal enerji-kazançlı metabolizmaya katkı sağlar•

Magnezyum, normal kas fonksiyonuna katkı sağlar•

Faydaları: • Magnezyum, sinir sisteminin normal fonksiyonuna katkı sağlar
• Magnezyum, elektrolit dengeye katkı sağlar

Magnezyum, normal psikolojik fonksiyona katkı sağlar•

Magnezyum, doğal dişlerin korunmasına katkı sağlar•

Magnezyum, hücre bölünmesi sürecinde rol oynar•

İçindekiler: Grass-fed Peyniraltı Protein İzolesi (Süt), Grass-fed Kolajen Peptidleri, Doğal 
Vanilya Aroması, MCT Yağ Tozu (Süt), Magnezyum Sitrat, Ayçiçeği Lesitini,
Tatlandırıcı Stevya glikosidi





KYÄNI FIT20 

KYÄNI HL5

Doğal Büyükbaş Kolajen 
Proteininden Elde Edilmiş

Proteini yüksek Tüketim başına toplam enerji değerinin %77'si.

Sağlıklı kasları korur Protein, kas kütlesinin korunmasına katkı sağlar.

Kemik sağlığını destekler Protein, normal kemiklerin korunmasına katkı sağlar.

Kolajen, kemiklerde, kaslarda, cildimizde, saçlarımızda, 
tırnaklarımızda, eklemlerimizde ve tendonlarımızda 
bulunan vücudumuzun ana yapı proteinidir.

Vücudunuzdaki ek
protein formasyonunu 
destekler

Magnezyum, normal protein sentezine katkı sağlar. 
Proteini yüksek- toplam enerji değerinin %69'u.

(2020 yılının son çeyreğinde satışa sunulacaktır.)

Proteini yüksek Tüketim başına toplam enerji değerinin %69'u.
(Düzenli egzersiz yapanlar için)

Kemik sağlığını destekler Protein, normal kemiklerin korunmasına katkı sağlar. Magnezyum, 
normal kemiklerin ve normal dişlerin korunmasına katkı sağlar.

Kas İnşasını Destekler Protein, kas kütlesi büyümesine katkı sağlar. Magnezyum,
hücre bölünmesinde rol oynar.

* Bu ürün, çeşitli diyetlerin ve sağlıklı yaşam tarzının yerini tutmaz.

Çalışma Sonrası
Toparlanmayı Destekler

Magnezyum, yorgunluğun azalmasına katkı sağlar.

Fiziksel ve mental
olarak hazır olun

Magnezyum, elektrolit dengeye, normal enerji kazançlı
metabolizmaya ve normal psikolojik fonksiyona katkı sağlar.


