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2. BESTÄLL VAROR PÅ WWW.NRGFOOD.SE 

3. INVÄNTA LEVERANS

OPTIMAL ANVÄNDNING
Alla etiketter är märkta med färgmarkeringar som 
visar när den bör användas för att fylla sin funktion.

FÖRE TRÄNING

MELLANMÅL

EFTER TRÄNING

UNDER TRÄNING

ETT FÄRDIGT KONCEPT

VILL DU OCKSÅ ÖKA 
DIN FÖRSÄLJNING?

Det visuella intrycket är oerhört viktigt när konsumenter gör sina 
val. Vi har tagit fram en attraktiv och pedagogisk butikslösning där 
produkterna exponeras på ett sätt som skapar nyfikenhet och som 
hjälper kunden att snabbt fatta sitt beslut. 

BESTÄLL 
ENKELT ALLA DINA 

PRODUKTER PÅ 
NRGFOOD.SE 

ONLINEBESTÄLLNING
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Wellibites 
Ananas-passion & Svarta vinbär

Vitamin B2

Wellibites 
Hallon & Saltlakrits

Vitamin B6

Wellibites 
Fläder & Hallon

Zink

Somrig smak av färsk fläder 
och hallon. Smakar som en 

sommardröm! Berikad med zink.

Den perfekta smakkombinationen 
av enastående saltlakrits och en 
kittlande god färsk hallonsmak! 

Berikad med vitamin B6.

Tropiskt möter det bästa från den 
svenska trädgården. Med denna 
fräscha påse är det sommar året 

om! Berikad med vitamin B2.

Wellibites

Wellibites

www.wellibites.com

Hälsosamma, sockerfria och supergoda gelégodisar i 
härlig konsistens. Första godiset med vitaminer och 
mineraler – äntligen på marknaden! 

40% färre kalorier

Inget socker

100% vegan

Med vitaminer 
och mineraler

Naturliga färger 
och smaker

Tillverkat i Sverige
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FAST SPROTEINSHAKE 50 JORDGUBB 
2385-7104

ROX PROTEINBAR SALTED CARAMEL 
55 g 7385-7048

FAST PROTEINSHAKE 50 VANILJ 
2385-7103

ROX PROTEINBAR DARK CHOCO 
55 g  7385-7041

ROX PROTEINBAR COOKIES & CREAM 
55 g 7385-7051

FAST PROTEINSHAKE 50 CHOKLAD 
2385-7102

ROX PROTEINBAR VAN/CHOCO 
55 g 7385-7040

ROX PROTEINBAR PEANUT 
55 G 7385-7049

1579 1579 1579
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1199
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ROX PROTEIN BAR
Rox är härligt goda proteinbars i tre skikt – med en mjuk konsistens i 

mitten, krämigt mellanlager och täckta med ett krispigt hölje. De innehåller 

endast 207/201 kcal per bar, är helt utan tillsatt socker och innehåller 20g

protein per bar. Dessutom är de glutenfria och fria från palmolja. Ett utmärkt 

proteinrikt mellanmål, eller som extra proteintillskott före eller efter träning.

1199
/ST



ENDORFIN RÄDS 
INTE TESTA NYTT 

Mycket fanns redan på plats när Michael Svanöe 
och Christer Berg köpte det som då hette Lerums 
Sportcentrum: stora lokaler, cirka 2000 medlem-
mar och en personalstyrka med goda värdering-
ar som liksom satt i väggarna. Det som har hänt 
sedan 2010 är dock inget annat än en fullständig 
metamorfos: omfattande investeringar i form av 
ombyggnation, renovering och nya maskiner har 
hjälpt till att fördubbla medlemsantalet.

– Jag tycker att det är skithäftigt att ligga i ett 
industriområde i Stenkullen utanför Lerum och 
ändå lyckas husera 4000 personer, säger Mi-
chael Svanöe, ägare och VD. 

Gemenskap och bredd
I dagsläget nyttjar Endorfin 3500 kvadratmeter 
och ytterligare 1000 kvadratmeter ska vara fär-
digbyggda vid årsskiftet, vilket gör anläggningen 

REPORTAGE
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Om man vill beskåda en anläggning under ständig utveckling kan det vara en god idé att 

besöka Endorfin i Stenkullen. Här gillar man att anamma nya träningsformer och att utmana 

det traditionella tänket i gymbranschen. VD:n och delägaren Michael Svanöe gillar när det 

händer grejer – och ser tillsammans med personalen till att det händer. 

 
Vår styrka är bredden, 
varje kväll kan du hitta 
något som passar dig
Frida Nääs, platschef. 



till en av landets absolut största och skapar ännu 
bättre förutsättningar för att ge befintliga med-
lemmar en bra träningsupplevelse. Endorfins 
popularitet kan delvis härledas till satsningarna 
på lokalerna och den välkomnande atmosfär de 
ger: det första besökare möts av är ett café där 
spontana möten uppstår naturligt. Gemenskap 
är en grundpelare i Endorfins filosofi – det gen-
omsyrar såväl träningen som arbetet med att 
driva företaget. Men den främsta nyckeln till 

framgång är ändå människorna som jobbar på 
Endorfin samt modet att våga tänka nytt och att 
testa helt nya trender och koncept. 
– Våra medlemmar är så öppna för att det ska 
hända något nytt. Vår styrka är bredden, varje 
kväll kan du hitta något som passar dig, säger 
Frida Nääs, platschef. 

Bredden är verkligen överväldigande. På en 
vecka genomförs cirka 100 gruppträningsklass-

er, där allt från seniorträning till Crossfit står på 
schemat. Utöver detta finns en stor mängd grup-
per för barn i alla åldrar som dansar och tränar 
i olika koncept. Här finns verkligen alla typer av 
medlemmar, från Crossfit-fanatiker såväl som 
indoor-walkers och klassiska tyngdlyftare. 

Milon: effektiv träning med låg tröskel
Vid flera tillfällen har Endorfin varit tidiga med 
olika träningsformer. Man startade med Cross-

fit tidigt och var vid övertagandet 2010 först i 
Sverige med att ta in Milon – ett koncept för att 
träna hela kroppen i ett cirkelprogram på au-
tomatiserade maskiner. Genom att registrera sitt 
kort ställs maskinernas läge och motstånd in för 
att träna varje muskelgrupp i en logisk ordnings-
följd. Namnet kommer från den antike brottaren 
Milon från Kroton, som sägs ha inlett sin atletiska 
bana med att brottas med en kalv. När kalven 
växte blev även Milon starkare, så att han till 



Utan människorna 
som är här skulle 

inget av detta hända

sist brottades med en fullvuxen tjur. Analogin är 
tydlig: Milon är en träningsform med låg tröskel, 
men i takt med att utövaren utvecklas, ökar be-
lastningen. 
– Det vänder sig till dem som inte vill ha tider att 
passa men där du ändå kan göra ditt program 
och där du ser din utveckling. På så sätt får du 
kvalitet i din träning, du går inte bara runt och kör 
olika maskiner planlöst, säger Frida. 

Trumma sig i form
Under hösten har man återigen gjort en stor-
satsning, denna gång på en träningsform i grupp 
som kallas Pound. Här är man först i norden och 
mycket tyder på att fler kommer att haka på – 
träningen har blivit mycket populär i USA. Med 
rockmusik och trumpinnar (tyngre än vanliga) 
ger man sig in en upplevelse där träningen sker 
av bara farten. 
– Det är en upplevelse deluxe i grupptränings-
form, som att gå på en rockkonsert fast du 
tränar. Det är träningsglädjen som är fokus, 
säger Frida. 

Den som vågar bryta ny mark har chansen att 
skörda stora framgångar men att gå i bräschen 
för en trend är också förenat med risker. Efter 
investeringen finns inget facit för hur mottagan-

det ska bli, men Michael är en sann entreprenör 
och Endorfin räds inte att hålla sig framme när 
de upptäcker något som de tror på. 
– Man måste våga satsa. Det är klart att det kost-
ade att ta hit Pound, men det var värt varenda 
krona. Från första början var det en magisk 
känsla, det var så sjukt häftigt. Passen har varit 
enormt uppskattade, säger han. 
 
Nobrainer att ta in NRGFOOD
Att kosten blir allt viktigare för träningsaktiva är 
uppenbart och att kunna erbjuda besökare ett 
bra urval är en absolut nödvändighet för varje 
gym värd namnet. Endorfin har tagit in NRGFOOD 
och ser stora fördelar med konceptet. 
– NRGFOOD presenterar en helhetslösning som 
inte har funnits innan och det gör ju att kunderna 
ser grejerna bättre och produkterna lämnar hyl-
lan snabbare. Det är också lättare att lagerhålla 
ett större sortiment på grund av hela lösningen. 
Det var en nobrainer att ta in NRG. Vi hade en 
stor kyl innan och egen butik med massa hyllor 
och krokar också men NRGFOOD gör att det blir 
tydligt och enkelt på ett helt annat sätt. Bra för 
kunden och bra för oss, säger Michael. 

Personalen nyckeln
Sedan fem år tillbaka finns även en Endorfin- 

anläggning i Alingsås, som håller nästan samma 
storlek med sina 3400 medlemmar. Totalt sys-
selsätter Endorfin 150 personer i form av allt från 
receptionister till barnpassning och personliga 
tränare. Och hur man än söker efter yttre faktorer 
bakom framgångarna, kommer Michael och Fri-
da gång på gång tillbaka till vad det egentligen 
handlar om.

– Människorna. Utan människorna som är här 
skulle inget av detta hända, det har funnits goda 
värderingar här från start. Då är det mycket en-
klare att göra resan, avslutar Michael Svanöe.



fruits with 
benefits.
100% frukt och grönsakssmoothie med 
växtbaserat protein, örter och koffein.

proteinsmoothien 
innehåller en stor 
mängd naturligt 

protein från ärtor, 
avokado och tahini 

sesampasta. en burk 
innehåller 8 gram 

växtbaserat protein.

smoothien med 
avslappnande 

funktion innehåller 
ingredienser som 

är kända inom 
alternativmedicin och 
för dess hälsofördelar 

– tex citronbalsam 
och kamomill 

tillsammans med 
sötma från ananas.

energismoothien 
innehåller koffein 
likvärdigt en kopp 

kaffe. förutom 
koffein och guarana 
innehåller den även 

mosad mango, banan 
och acerola för en 

extra c-vitamin boost.

froosh plus – 
en helt ny linje med naturligt berikade smoothies. 

froosh plus är tillverkad av högkvalitativ frukt, som inte kommer från 
koncentrat, tillsammans med naturliga, växtbaserade ingredienser. 

• inget tillsatt socker
• fri från konserveringsmedel eller arti� ciella tillsatser
• 100% växtbaserat från frukt och grönsaker
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 FROOSH SMO MANGO/GUARA 25
 FROOSH SMO LEMONBALM 25CL
 FROOSH SMO AVOC/BAN/SESAM

355 ML

250 ML

VILKA VIIINGAR PASSAR DIG?
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RED BULL SUGARFREE 25 CL 
2643-36195

RED BULL SUGARFREE 35.5 CL   
2643-36191

RED BULL ENERGY 25 CL 
2643-36178

RED BULL ENERGY ZERO 25 CL 
2643-202510

949

949

949 949 949

RED BULL SF PURPLE EDITION 25 CL 
2643-214767

RED BULL SF LIME EDITION 25 CL
2643-214766

1299

949

RED BULL TROPICAL SF 25 CL 
2643-219232



 UTAN TILLSATT SOCKER          GLUTENFRI         UTAN PALMOLJA          LÅGLAKTOS

PROTEINBARS BASERADE
PÅ SVENSKA ÄGG

www.heltärligt.se
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PROTEINBAR HALLON 55 G  
7048-7300

PROTEINBAR CHOKLAD 55 G
7048-7301

PROTEINBAR SALT KOLA 55 G
7048-7302



 

ENERGIDRYCK, BARS, 
PROTEINPUDDING, 
SNACKS & NÖTTER

FÖR ATT BLI KUND HOS OSS RING 

073-841 06 79 ELLER 

MAILA INFO@NRGFOOD.SE

HELTÄCKANDE SORTIMENT 

VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN

BESTÄLL ENKELT ONLINE

Dagens gymbesökare vill veta vad olika produkter innehåller, vad de är bra för 
och när de bör intas, men det är ett tidskrävande arbete. Därför har vi gjort det åt 
dem – och åt er. Wille Stenvall, nordisk fitnessmästare och kostrådgivare har tagit 
fram konceptet NRGFOOD – ett enkelt sätt att hitta rätt produkt för rätt tillfälle. 

När du sedan fått ditt kundnummer, kan du enkelt logga in 
på www.nrgfood.se och sköta beställningar på egen hand.
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INFO@NRGFOOD.SE    |     073-841 06 79 

GRÖNSAKSGATAN 3C, 411 04 GÖTEBORG 


