
Představení možných přístupů k utváření vizuálního stylu značky 
zaměřené na protein a jiné doplňky stravy



Jemné tóny barev se pak v rámci obalového designu objevují spíše jako 
prvek odlišující různé příchutě od základní černobílé řady produktů.
Na těchto doprovodných produktech se využívá místo celého logotypu 
jen jeho zkrácená verze v podobě symbolu, který se jinak s logotypem 
dohromady nevyskytuje.

Gainful je mladá značka zabývající se a prodávající doplňky stravy jako je 
právě protein. Jejich design je založený na čistotě až jistém minimalismu 
s důrazem na typografi i. To vše se promítá mimo jiné i do jejich 
samotného loga, které je také typografi cké.





Hum, společnost zabývající se přírodními doplňky stravym především 
pro kosmetické účely, ale stejně tak i pro lepší zdravotní stav zákazníků.
Produktové řady této značky se vyznačují čistým designem s důrazem 
na výrazné barvy a typografi i.





Care/of si zakládá na hravosti a barevnosti vizuálních prvků v rámci 
svého obalového designu, avšak stále je zde zachována čitelnost 
tvarů a dobrá orientace v designu. Jednotlivé podřady produktů nebo 
produkty vložené dovnitř hlavních obalů jsou však zpracovány čistě
a jednoduše.



Obalový design produktů značky Olive's organic ice cream je založený 
na pastelových barvách, které se odvíjí od dané příchutě produktu
a ilustracích, zobrazujících o jaký produkt se jedná a jakou má příchuť. 
Napříkld citronovo-mátová zmrzlina má na sobě ilustrace různých druhů 
zmrzliny, lístků máty a citrónu. 



Moonfruit jsou produkty se sušeným ovocem, jejichž obaly jsou velmi 
specifické až uměleckého charakteru, založené na výrazné barevnosti
a snahy zaujmout zákazníka na svou jedinečnost.



RockCoast proteinové tyčinky jsou sice svými barvami poměrně 
výrazné, nicméně kreslené ilustrace v pozadí jsou jemnějšího 
charakteru, a nechávají tak vyniknout samotný produkt a typografi i.



Bulk představuje čistý styl v pastelových, ale i tmavých nebo naopak 
světlých barevných tónech doplněných o typografický logotyp.
Ve svém vizuálním stylu pracuje velmi často s tvary vycházejícícími
z kruhu a motivu určitého zaměření.



Zatímco základní řady produktů bulk se vyznačují střídmou barevností,
u specifických produktů dalších řad je tomu naopak.


