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OLIMP Carbonox cytryna 1kg
 

cena: 28,97 pln

Opis słownikowy

Działanie odżywcze, wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 1000 g

Postać proszek

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Opis produktu
 

Carbonox™ opiera się na starannie zestawionych źródłach węglowodanów, dobranych według precyzyjnie określonych profili szybkości
trawienia i uwalniania cukrów prostych do krwiobiegu. Laboratoryjnie dobrane proporcje źródeł węglowodanów o wysokich (glukoza)
oraz średnich (maltodekstryny) i niskich (innowacyjna izomaltuloza o przedłużonym uwalnianiu) indeksach glikemicznych, zapewniają
stabilne wysycenie krwi składnikami energetycznymi przez okres 2 godzin od momentu przyjęcia preparatu.
Uniwersalizm stosowania – z myślą o potrzebach najbardziej wymagających: przed, po i w trakcie wyczerpującego treningu!
Uniwersalność składu sprawia, iż Carbonox™ może być z powodzeniem stosowany zarówno po treningu, jak i w jego trakcie, stanowiąc
nieprzerwane źródło energii do kontynuacji długotrwałego obciążenia sportowego. Duża zawartość izomaltulozy i maltodekstryn
gwarantuje utrzymanie poziomu insuliny, w trakcie wysiłku, na stabilnym poziomie, gwarantując jednostajnie efektywne zaopatrzenie
pracujących komórek mięśniowych w niezbędne składniki energetyczne.

Idea zastosowania w Carbonox™ kompleksowej formuły węglowodanowej opiera się również na założeniu jak najszybszego i optymalnie
wysokiego nasycenia krwi monosacharydami, tak niezbędnego po wyczerpującym treningu. Zastosowanie izomaltulozy o przedłużonym
uwalnianiu skutkuje efektywniejszą odbudową zasobów glikogenu, gdyż uwolnione w trakcie jej rozkładu glukoza i fruktoza,
sumarycznie, znacznie efektywniej odbudowują glikogen mięśniowy i wątrobowy.

Carbonox™ został wzbogacony również o L-argininę, która służy jako substrat do syntezy tlenku azotu (NO). Kompleks aż 12 witamin, ze
wszystkich najważniejszych grup, znacząco zwiększa przyswajalność węglowodanów i intensyfikuje przemiany metaboliczne.
Dodatkowo, wysoki potencjał antyoksydacyjny ujawniany przez niektóre z witamin hamuje około treningowe uszkodzenie białek
strukturalnych komórki mięśniowej, przyspieszając jednocześnie, na poziomie molekularnym, ich regenerację.
Dla kogo dedykowany jest produkt?

Carbonox™ polecany jest wszystkim osobom uprawiającym sport (amatorsko jak i wyczynowo) i z powodzeniem może być
wykorzystany w większości dyscyplin sportowych. Carbonox™ szczególnie polecany osobom poddawanym intensywnym wysiłkom
fizycznym.
Preparat dostarcza energii niezbędnej do wykonywania wysiłku oraz utraconej podczas treningu.

Carbonox™ to kompozycja najlepszych składników energetycznych - węglowodanów o zróżnicowanych wielkościach cząstek:
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maltodekstryn, szybko działającej glukozy oraz innowacyjnej izomaltulozy o przedłużonym uwalnianiu; wzbogacona o niezbędne
witaminy, m.in. witaminę B6, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu glikogenu, a także minerały oraz L-
argininę, która służy jako substrat do syntezy tlenku azotu (NO). Zawarte w produkcie witaminy (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, C) oraz
minerały (żelazo, mangan, jod) przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Preparat dostarcza
energii niezbędnej do wykonywania wysiłku oraz utraconej podczas treningu.

Składniki: 
95% kompleks węglowodanowy (maltodekstryny, glukoza, izomaltuloza), 1% chlorowodorek L-argininy, regulatory kwasowosci - kwas
jabłkowy, kwas cytrynowy; 1% składniki mineralne (sól wapniowa kwasu ortofosforowego, węglan wapnia, węglan magnezu, fumaran
żelazawy, siarczan manganu, jodek potasu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu, selenin sodu), aromaty, 0,1% witaminy (kwas
L-askorbinowy - wit. C, octan DL-α-tokoferylu - wit. E, nikotynamid - niacyna, D-biotyna, octan retinylu - wit. A, D-pantotenian wapnia -
kwas pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny - wit. B6, cholekalcyferol - wit. D, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian,
monoazotan tiaminy - wit. B1, ryboflawina - wit. B2, cyjanokobalamina - wit. B12), substancje słodzące - acesulfam K, sukraloza,
barwniki: koszenila, ryboflawina (dla smaku pomarańczowego), koszenila (dla smaku truskawkowego, grejpfrutowego, wiśniowego),
ryboflawina (dla smaku cytrynowego). Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.

Sposób użycia: 
1 porcje (50 g – 90 jednostek = 3 miarki lub 5 płaskich łyżek stołowych) rozpuścić w 100 ml¹ wody wypić na 30 min. przed i
bezpośrednio po treningu. W zależności od dyscypliny sportu i intensywności wysiłku zaleca się stosowanie od 2 do 4 porcji dzienne.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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