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OLIMP Profi Mass, smak bananowy, 1 kg
 

cena: 78,12 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała mięśnie

Działanie wspomagające

Opakowanie 1000 g

Postać proszek

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania budowa mięśni

Opis produktu
 

Opis:
Profesjonalna odżywka potęgująca przyrosty beztłuszczowej masy mięśniowej. Jej bazę stanowi kompleks zaawansowanych,
złożonych węglowodanów, oparty o długołańcuchowe maltodekstryny i doskonałą wielkocząsteczkową woskową skrobię kukurydzianą -
Waxy Maize, cechujące się niskimi indeksami glikemicznymi. Baza węglowodanowa została dodatkowo uzupełniona zaawansowaną
formułą białkową zawierającą matrix doskonale przyswajalnego koncentratu, izolatu i hydrolizatu białek serwatki połączonego z wolno
wchłanianą, ekskluzywną kazeiną micelarną. Doskonała proporcja pełnowartościowych protein i złożonych węglowodanów
zapewniająca optymalny rozrost beztłuszczowej masy ciała wzbogacona została izomaltulozą, olejem MCT, L-glutaminą, tauryną i
kompleksem najpotrzebniejszych witamin.
Skład Profi Mass przewiduje wzajemny synergizm jego poszczególnych składników, celem osiągnięcia maksymalnego efektu
anabolicznego przy minimalnym poziomie otłuszczenia organizmu.

Składniki: 
56% preparaty białkowe (koncentrat białek serwatkowych (z mleka), izolat białek serwatkowych (z mleka), micelarna kazeina (z mleka),
hydrolizat białek serwatkowych (z mleka)), 40% preparaty węglowodanowe (kompleks poli- i oligosacharydów, długołańcuchowa
woskowa skrobia kukurydziana, fruktoza, izomaltuloza), aromaty, 0,7% olej ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi (olej MCT),
regulatory kwasowości – kwas jabłkowy, kwas cytrynowy; 0,5% tauryna, 0,25% L-glutamina, substancje zagęszczające – guma arabska,
guma ksantanowa, sól sodowa karboksymetylocelulozy; substancje słodzące - acesulfam K, sukraloza; emulgator – lecytyny (z soi);
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).
* Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.

Dawkowanie:
1-4 porcji dz. – przy śniadaniu, przy obiedzie, po treningu i na ok. 1 godz. przed snem.
1 porcję (50 g – 170 jednostek miarki = 4 miarki lub 8 płaskich łyżek stołowych) rozpuścić w 100ml* wody.
Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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*Ilość sugerowana przez Olimp. W zależności od preferencji, rozpuścić w ilości 100-200 ml wody.

Przeznaczenie: 
doskonała proporcja pełnowartościowych protein i złożonych węglowodanów uzupełniona olejem MCT, izomaltulozą i L-glutaminą,
optymalna dla osób o umiarkowanej przemianie materii dążących do utrzymania i wzrostu beztłuszczowej masy ciała.
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