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OLIMP BCAA Xplode Powder mojito 500g
 

cena: 84,67 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 500 g

Postać proszek

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Opis produktu
 

BCAA Xplode Powder mojito
to popularny wśród sportowców i osób ćwiczących amatorsko suplement diety pozwalający skutecznie uzupełnić dietę w trzy kluczowe
aminokwasy egzogenne (L-leucynę, L-walinę, L-izoleucynę). Formuła BCAA Xplode Powder nie zawiera cukru i została dodatkowo
wzbogacona innym, cennym aminokwasem L-glutaminą. Z uwagi na brak cukru, preparat może być z powodzeniem stosowany przez
osoby będące w trakcie odchudzania, jak i również dążące do zbudowania beztłuszczowej masy mięśniowej. O gwarancji jakości BCAA
Xplode Powder świadczy produkcja suplementu w warunkach farmaceutycznych przy użyciu innowacyjnej technologii oraz mnoga
liczba badań i mikrobiologicznych analiz wykorzystanych w suplemencie surowców.

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.

Warunki przechowywania: 
przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zalecana dzienna porcja: 
1-2 porcji dziennie – przed posiłkiem lub treningiem oraz po treningu lub przed snem. 1 porcję (10 g proszku = 1 miarka) rozpuścić w
200 ml wody. 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
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wpływające na jakość produktu. Nie zaleca się stosowania produktu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Zastosowanie:
Kompozycja doskonałej jakości, krystalicznych, wysokomikronizowanych aminokwasów rozgałęzionych BCAA (L-leucyny, L-waliny i L-
izoleucyny) w optymalnych proporcjach 2:1:1, wzbogacona w L-glutaminę i witaminę B6, która przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.
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