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OLIMP Beta-alanine Carno Rush Mega Tabs, 80 tabletek
 

cena: 25,41 pln

Opis słownikowy

Działanie osłaniające, wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 80 sztuk

Postać tabletka

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

beta-alanina

Wskazania osłabienie, zmęczenie

Opis produktu
 

Beta-alanine Carno Rush Mega Tabs® to suplement diety kierowany do osób uprawiających sporty wytrzymałościowo-siłowe, siłowe i
wytrzymałościowe, w których wymagana jest wysoka wydolność fizyczna utrzymywana przez dłuższy okres czasu i/lub z dużą
częstotliwością treningową. Beta-alanine Carno Rush Mega Tabs® przyczynia się do wydłużenia czasu do osiągnięcia zmęczenia dzięki
czemu faktyczna objętość treningowa może być znacznie większa.
BETA-ALANINE CARNO RUSH MEGA TABS® - SPECJALNIE OPRACOWANE POŁĄCZENIE BETA ALANINY, L-HISTYDYNY I WITAMINY
B6!
Podając beta-alaninę i L-histydynę, dostarcza się jednocześnie dwóch składników wymaganych do syntezy karnozyny, która wykazuje
ogromny potencjał antyoksydacyjny i może opóźniać procesy degradacyjne zachodzące w komórce w trakcie intensywnego wysiłku.
Równoczesne podanie obu tych substancji wyklucza ryzyko ich niedoboru wynikającego z błędów dietetycznych, co może skutkować
obniżonym poziomem istotnej dla wysiłku karnozyny.
W preparacie wykorzystano składniki, które w formie zjonizowanej tworzą układ buforowy krwi, pozwalając na wydajny transport z
komórek mięśniowych do narządów wydalających produkty przemiany materii, w tym kwaśne jony H+, w dużych ilościach powstające w
czasie wysiłku i opóźniające tempo regeneracji, adaptacji wysiłkowej i wzrostu mięśni.

Składniki: 
57,8% beta-alanina, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; 8,7% cytrynian sodu, substancje zagęszczające -
hydroksypropylometyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; 2,9% chlorowodorek L-histydyny, substancje
przeciwzbrylające - dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; chlorowodorek pirydoksyny - wit. B6.

Zalecana dzienna porcja: 
2-3 tabletki dziennie, bezpośrednio przed treningiem, popijając obficie wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Uwaga: 
nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Przeznaczenie: 
Preparat przeznaczony dla dorosłych osób aktywnych fizycznie, w okresie najbardziej wyczerpujących treningów wytrzymałościowych i
siłowych.
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