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Degut a la gran demanda actual i a l’auge per les curses d’ Ultra Trail, Trail, 
BTT, Vitampleni vol proposar la creació d’una certificació de qualitat, on es 
proporcionarà un servei de salut a les proves amb diferents professionals de 
diversos àmbits vinculats amb la salut de l’esportista (alimentació, podologia, 
entrenament, coach, fisioteràpia, metges…) per a poder assegurar al participant 
tot el seu benestar abans, durant i un cop finalitzada la competició, segons 
la necessitat en cada moment. Per tant, VitamSport, es tracta d’ un certificat 
propi, però emmarcat dins de l’empresa Vitampleni amb col·laboració amb 
altres empreses i professionals de la salut, útil per garantir que tots els serveis 
proporcionats durant la competició són els adequats a les necessitats de cada 
moment i cada punt on es troben presents.
  
Totes aquelles curses que disposin d’aquesta certificació es diferenciaran de la 
resta per què estaran vetllant per la salut dels esportistes, tractant de treure el seu 
màxim rendiment durant la cursa i un cop acabada, en el procés de recuperació.  

Que és Vitamsport



Objectius de la certificació Vitamsport

Vetllar per la salut de l’esportista

Donar un valor afegit a la 
competició oferint millor prestigi i 
repercussió a la prova

Personalitzar els avituallaments 
a cada necessitat segons el perfil 

del recorregut i aconseguir el 
màxim rendiment



La finalitat de la certificació VitamSport és definir en cada punt d’avituallament 
els productes a oferir segons les necessitats i el substrat energètic requerits 
en aquell punt de la cursa; tenint en compte, si es presenta un desnivell positiu 
molt elevat el participant necessitarà una quantitat d’hidrats de carboni superior 
a si es presenta un desnivell negatiu on les necessitats de minerals es veuran 
augmentades. També tenint en compte les carecterístiques ambientals i 
climatològiques de la zona.

Els productes i serveis oferts també vindran determinats segons el perfil de la 
cursa i els punts on estan situats els avituallaments pròxims o àrees de descans 
pels esportistes. 

Valor afegit amb Vitamsport



Les curses que disposin d’aquest segell de qualitat es veuran beneficiades per 
una major publicitat ja que estaran proporcionant uns serveis de més qualitat i 
específics que la resta de proves esportives.

A més totes aquestes curses estaran dins de la web amb domini propi                     
vitamsport.cat, i seran anunciades dins de la seva web, xarxes socials i totes 
les seves programacions. Això els proporcionarà una publicitat extra i un possible 
augment de participants. 

Repercussió comunicativa de Vitamsport



S’assessorarà amb la hidratació i alimentació durant la prova esportiva. Tenint 
en compte les condicions climàtiques, ambientals, el perfil de la cursa, el punt  
quilomètric de l’avituallament, i totes les variants que hi poden afectar. Hi haurà 
diversificació de begudes, no sent només aigua, perquè també pot ser necessària 
la presència de begudes isotòniques o hipertòniques.

A més al finalitzar la cursa, en l’últim avituallament, s’oferiran el productes  
necessaris per a poder dur a terme una òptima recuperació. Aquesta fase és 
molt important, sobretot en les curses que són de varies etapes seguides, 
ja que és primordial la recuperació de l’esportista per a que pugui rendir en 
bones condicions els dies posteriors. Per a aquest tipus de proves en especial, 
també recomanarem el recolzament amb l’alimentació oferta en els restaurants, 
estàncies, hotels, càmpings, refugis,...on els esportistes la realitzin, per a que 
els menús siguin els més idonis amb les proporcions de nutrients adequades.

Alimentació amb Vitamsport



Descripció
Un professional de vitampleni (Astrid Barqué o algú de l’equip) pot venir 
a intervenir en el brieafing de la competició per donar nocions d’alimentació 
i explicar els avituallaments que es trobaran amb el perquè de cada aliment 
segons les seves sensacions i necessitats.

Preu
70€ + Despeses de desplaçament (iva no incl.)

Briefing

Descripció
Segons el perfil de la cursa, recomanem quins aliments hi ha d’haver 
en cada avituallament per tal que les taules de menjar siguin el màxim 
d’adequades possibles pels corredors en aquell punt de la cursa, per poder 
treure el màxim rendiment al seu cos a més de no oblidar la seva salut.

També orientem en com han d’estar presentats a la taula els aliments per 
tal que l’esportista vegi clar què triar per menjar i que el format sigui viable 
per menjar-ho ràpid o per endur-s’ho mentre competeix.

Preu
320€ (iva no incl.)

Assessorament dels avituallaments de la cursa



Descripció
Xerrada on donem trucs claus per millorar l’alimentació de l’esportista i les 
nocions bàsiques per la pràctica esportiva (abans, durant i després).

Tot plegat va acompanyat del segell de garantia “vitamsport” que dona 
un valor afegit a la competició que opta per assessorar-se i adequar 
l’alimentació per als seus esportistes.

Preu
130€ + Despeses de desplaçament (iva no incl.)

Xerrada alimentació esportiva saludable

Tot plegat va acompanyat del segell de garantia “vitamsport” 
que dona un valor afegit de salut a l’establiment que opten 
per assessorar-se per adequar l’alimentació per als seus 
clients esportistes.



Vitamsport, una idea de:



Contacte

Vitampleni
610 952 248
93 538 61 51
info@vitampleni.cat
www.vitamsport.cat
www.vitampleni.cat

/vitamsport

@vitamsport
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