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OLIMP BCAA Xplode Powder cytrynowy 1000g
 

cena: 153,89 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała mięśnie

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 1000 g

Postać proszek

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

1 porcja zawiera: witamina B6 2mg , L-
leucyna 3g, L-walina 1,5g, L-izoleucyna 1,5g,
L-glutamina 1g.

Opis produktu
 

BCAA Xplode Powder to nokautująca dawka BCAA! Aż 6000mg wysokiej jakości, czystych aminokwasów BCAA w pojedynczej porcji
zestawionych w optymalnej proporcji 2: 1: 1. (L-leucyna, L-walina i L-izoleucyna). Produkt został wzbogacony odpowiednią dawką L-
glutaminy – podstawowego magazynu i transportera azotu do mięśni. Obok aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach bocznych L-
glutamina jest drugim kluczowym składnikiem pomagającym w rozwoju mięśni.
Cenisz sobie wysoką jakość suplementów? BCAA Xplode Powder od firmy Olimp wreszcie pomoże spełnić wszystkie Twoje oczekiwania!
Dzięki zastosowaniu farmaceutycznie przebadanych aminokwasów, zapewnia ich doskonałą rozpuszczalność i szybkość wchłaniania,
co powoduje, że od razu są dostępne do wykorzystania przez organizm.
Poczuj eksplozję! BCAA Xplode Powder to ekstremalna dawka aż 6g krystalicznie czystych aminokwasów BCAA w porcji, wspartych
cennymi dodatkami, dzięki którym łatwiej będzie zbudować większą, beztłuszczową masę mięśniową i zregenerować organizm po
ciężkim treningu, skutecznie oczyścić metabolizm ze zbędnych produktów przemiany materii i poprawić koncentrację. Stosowanie
preparatu w formie proszku pozwala również, za sprawą obecności w składzie witaminy B6, ograniczyć uczucie zmęczenia i znużenia
oraz utrzymać prawidłowy metabolizm energetyczny. To wręcz optymalne warunki do budowania wymarzonej sylwetki.
Produkt występuje w aż ośmiu znakomitych, orzeźwiających smakach, w którym wolne formy aminokwasów BCAA od razu wchłaniają
się do krwioobiegu, ponieważ w odróżnieniu od białka pochodzącego z pożywienia, nie muszą podlegać procesom trawienia. Dzięki temu
zaraz po spożyciu mogą dotrzeć tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Składniki: 
wolne aminokwasy BCAA (30% L-leucyna, 15% L-walina, 15% L-izoleucyna), regulatory kwasowości – kwas cytrynowy, cytryniany sodu,
kwas jabłkowy; 10% L-glutamina, aromaty, substancje zagęszczające – guma arabska, guma ksantanowa, sól sodowa
karboksymetylocelulozy; barwnik – E 150d (dla smaku xplosion cola); substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza, cyklaminiany (Z);
substancje przeciwzbrylające – fosforany wapnia, dwutlenek krzemu; emulgator – lecytyny (z soi); 0,02% chlorowodorek pirydoksyny
(wit. B6), barwniki – karoteny (A), koszenila (B), ryboflawiny (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), błękit patentowy V (G), indygokarmin
(H), chlorofile i chlorofiliny (I), kurkumina (J), antocyjany (K), ekstrakt z papryki (L), betanina (M), węgiel roślinny (N).
(A)-(Z) – W zależności od smaku produktu symbol (A-Z) użytego składnika znajduje się obok daty minimalnej trwałości.

Zastosowanie:
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Suplement diety BCAA Xplode Powder jest przeznaczony do stosowania dla osób aktywnych fizycznie, ćwiczących zarówno
rekreacyjnie, jak i profesjonalnych sportowców wielu dyscyplin sportowych.

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: 1-2 porcji dziennie proszku BCAA Xplode Powder należy stosować przed posiłkiem lub treningiem oraz po
treningu lub przed snem. 1 porcję (10 g proszku = 1 miarka) rozpuścić w 200 ml wody i spożyć zaraz po przygotowaniu.
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Dopuszczalne wytworzenie się osadu nie wpływające na jakość produktu. Nie zaleca się stosowania produktu przez kobiety w ciąży i
karmiące piersią. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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