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OLIMP Glutamine Xplode cytryna 500g
 

cena: 82,02 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała mięśnie

Działanie wspomagające

Opakowanie 500 g

Postać proszek

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

L-glutamina, L-leucyna

Wskazania budowa mięśni

Opis produktu
 

Opis:
Najwyższy czas przekonać się jak działa GLUTAMINE XPLODE z innowacyjną formułą VIT-A-MIN SuperCharge.
Po raz kolejny postanowiliśmy odpowiedzieć na potrzeby naszych Klientów (podnosząc poprzeczkę sobie oraz rynkowi
suplementacyjnemu) i wprowadzić na rynek, prawdziwie innowacyjny produkt skomponowany tak, by maksymalnie ograniczyć
postępujące po treningu uszkodzenie mięśni oraz szybko i skutecznie stymulować ich regenerację.

Na podstawie najnowszych danych naukowych z zakresu fizjologii, biochemii procesów metabolicznych i suplementacji oraz głębokiej
wiedzy naszych naukowców i długoletniego doświadczenia w tej materii można stwierdzić, że to nie ilość, ale odpowiednio dobrane
składniki decydują o jakości produktu i jego skuteczności.
Co Wam zatem dokładnie oferujemy? Oto odpowiedź:
W Glutamine Xplode postawiliśmy na bezwzględny synergizm działania.
Wszystkie składniki - L-glutamina i składniki aktywne formuły VIT-A-MIN SuperCharge wzajemnie się uzupełniają, potęgując
wywoływany przez siebie wpływ na metabolizm organizmu sportowca. Wszystko po to, by Twój wysiłek przyniósł jak najszybsze i
najbardziej trwałe efekty.
Zatem
dostajesz L-glutaminę i L-leucynę w optymalnych dawkach - dwa z najsilniejszych antykatabolików, o bardzo silnym, pośrednim wpływie
na anabolizm białek - muszą być one bezwzględnie uzupełnione po treningu.
Ale to nie wszystko
L-cysteina , selen , przy udziale witaminy C w swej innowacyjnej, super zaawansowanej formie (PureWay-C®), zapewnią Ci utrzymaną na
wysokim poziomie, syntezę glutationu , a kompleks witamin - wit.B6, B12, kwas foliowy, niacyna jeszcze bardziej nasilą potreningową
syntezę białek.

VIT-A-MIN SuperCharge = VIT-Aminy + A-MINokwasy + MINerały

Dlaczego suplementacja L-glutaminą jest tak ważna dla rozwoju Twoich mięśni?
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Białko to podstawowy składnik muskulatury. Siła i masa naszych mięśni uzależniona jest od ilości zgromadzonych w nich białek.

Azot to pierwiastek charakterystyczny dla białka, który nie występuje - ani w tłuszczach, ani w węglowodanach. Ilość białka
zgromadzonego w mięśniach mierzona jest więc ilością zatrzymanego w organizmie azotu, co nazywamy bilansem azotowym . Im
wyższy bilans azotowy - tym "większe i silniejsze muskuły".

Glutamina to podstawowy magazyn i transporter azotu. Glutamina dostarcza azot do mięśni, gdzie ten wbudowywany jest w
aminokwasy i białka, czyli stymuluje procesy anaboliczne.
Kiedy inne narządy lub tkanki potrzebują azotu, czerpią go z tkanki mięśniowej. Białka mięśniowe ulegają wtedy rozpadowi, co
nazywamy katabolizmem, zaś ich azot zostaje przeniesiony na glutaminę, która dowozi ten pierwiastek do innych tkanek. Jeżeli jednak,
w podobnej sytuacji, organizm dysponuje odpowiednim zasobem gotowej glutaminy - ta dowozi azot do tkanek i nie dochodzi do
katabolizmu białek mięśniowych.

Spożywanie gotowej glutaminy, np. w postaci odżywki sportowej, prowadzi do tworzenia wysokiej wartości bilansu azotowego, czyli
takiego stanu środowiska wewnętrznego organizmu, który sprzyja procesom anabolicznymi - a jednocześnie - hamowaniu procesów
katabolicznych.

Badania na ludziach dowiodły wysokiej skuteczności glutaminy we wpływie na poprawę gospodarki azotowej (białkowej) organizmu.
Jednak badania na sportowcach wykazały, że jej dodatni wpływ na gospodarkę azotową przekłada się na rozwój tężyzny fizycznej - w
nieco mniejszym stopniu, aniżeli się spodziewano.
Z uwagi na swoją unikalną rolę w gospodarce azotowej, glutamina bierze udział w ogromnej liczbie szlaków metabolicznych, związanych
z procesami anabolicznymi i katabolicznymi. Zawsze jednak pozostaje tylko jednym z elementów każdego szlaku. To właśnie
niedostatek innych elementów może limitować skuteczność działania glutaminy na przyrost tężyzny fizycznej sportowców, pomimo
dowiedzionej efektywności w poprawie gospodarki białkowej.

Składniki: 
55% L-glutamina, 15% L-leucyna, substancje zagęszczające – guma arabska, guma ksantanowa, sól sodowa karboksymetylocelulozy;
regulatory kwasowości - kwas cytrynowy, cytryniany sodu; aromaty; barwnik – E 150d (dla wszystkich rodzajów smaków cola); 2,5%
cystyna, 0,9% mikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy PureWay-C® (kwas L-askorbinowy – wit. C, bioflawonoidy cytrusowe),
substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza, cyklaminiany (Z); 0,2% amid kwasu nikotynowego – niacyna, 0,1% selenian(IV) sodu,
0,03% cyjanokobalamina – wit. B12, 0,02% chlorowodorek pirydoksyny - wit. B6, 0,002% kwas pteroilomonoglutaminowy – folian,
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 (najlepiej spożyć
przed).

Zalecana dzienna porcja: 
1-2 porcji dziennie – przed śniadaniem, po treningu lub przed snem. 1 porcję (10 g proszku = 1 miarkę) 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. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dopuszczalne wytworzenie się osadu niewpływające na jakość produktu.

Zastosowanie:
LUTAMINE XPLODE POWDER® Suplement diety w postaci proszku. Zawiera substancje słodzące.
Preparat zawierający doskonałej jakości, wysokomikronizowaną L-glutaminę. Produkt dostarcza również L-leucynę, cystynę, selen oraz
witaminy, w tym witaminę B6 przyczyniającą się do prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu.
Preparat przeznaczony dla osób aktywnych fizycznie, sportowców wyczynowych oraz ćwiczących rekreacyjnie w celu uzupełnienia diety
w L-glutaminę.
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