VITALAND je značka kvalitních doplňků stravy pro zdravý a aktivní životní styl.
VITALAND nabízí široké spektrum vitamínů, minerálů, kloubní výživy, péče o srdce a cévy,
imunitní systém, trávení a detoxikaci, štíhlou linii, energii a vitalitu a mnohé další doplňky
pro každého, kdo pečuje o své zdraví a chce se dobře cítit.
VITALAND je zároveň největší maloobchodní síť s doplňky stravy v České republice
čítající 26 obchodů. Síť prodejen VITALAND se specializuje na doplňky stravy a sportovní
výživu od známých a prověřených českých i zahraničních výrobců. VITALAND prodejny
nabízejí vše pro sport, zdraví, krásu a aktivní životní styl.

FatZero je jedinečná a komplexní řada produktů na hubnutí od specialisty na sportovní
výživu. FatZero nabízí cestu ke štíhlému tělu snáze a rychleji! Komplexní řada FatZero čítá
11 produktů na hubnutí a obsahuje spalovače tuků, karnitiny, koktejly, tyčinky a další
speciální přípravky usnadňující cestu k vysněnému cíli.
Součástí řady FatZero je například Ultra Diet Shake a Pretty Body Shake (lahodné koktejly,
který hravě nahradí svačinu), Synephrine Plus, L-Carnitine (v tekuté i kapslové formě), müsli
tyčinky FatZero Galaxy, FatZero HCA (kyselina hydroxycitronová) a FatZero CLA
(konjugovaná linolová kyselina).

Aminostar je tradiční a prověřená značka sportovní výživy pro silové sporty. Do
portfolia Aminostar produktů patří zejména proteiny, gainery, aminokyseliny, kreatiny,
anabolizéry, stimulanty, proteinové a müsli tyčinky i spalovače a vitamíny. Aminostar
pomáhá všem, kteří touží dosáhnout větší síly a svalové hmoty, zlepšit výkonnost a fyzickou
kondici, nebo jen podpořit své tréninkové úsilí.
Na Aminostar spoléhá řada známých profesionálních sportovců včetně olympionika Lukáše
Krpálka (nejlepšího české judisty), nebo kulturisty Petera Tatarky (absolutního mistra
Evropy). Aminostar také podporuje zajímavé silové soutěže.

Xpower představuje ucelenou řadu produktů sportovní výživy určených především pro
vytrvalostní a silově-vytrvalostní sporty jako je silniční a horská cyklistika, běhy (atletika,
maraton, krosy), triatlon, alpské a klasické lyžování, individuální a kolektivní sporty (házená,
fotbal, hokej, florbal, basketbal a další míčové hry apod.). Xpower přináší ucelený koncept
produktů pro všechny fáze tréninku, samotný závod/zápas a účinnou regeneraci. Řada
Xpower myslí na pitný režim (iontové nápoje), dodávku energie (energetické gely, tyčinky a
tablety), stimulaci organismu, protikřečové řešení a regeneraci (regenerační nápoje).
Výrobky řady Xpower si díky svým účinkům našly své místo již u mnoha amatérských a
profesionálních sportovců. Na Xpower spoléhají třeba olympioničky Veronika Vítková
(biatlon) nebo Vendula Frintová (triatlon).

