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OLIMP Whey Protein Complex, karmel 700 g
 

cena: 79,68 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała mięśnie

Działanie wspomagające

Opakowanie 700 g

Postać proszek

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania budowa mięśni

Opis produktu
 

Opis:
Whey Protein Complex 100% to popularny wśród osób aktywnych fizycznie, w tym również profesjonalnych sportowców suplement
diety, w którym wykorzystano mieszankę wysokiej jakości, pełnowartościowych protein. Produkt w formie doskonale rozpuszczającego
się proszku pozwalający w szybki i łatwy sposób uzupełnić codzienną dietę w cenne dla naszego organizmu białko. Nowatorska
technologia produkcji, bogata wiedza specjalistów Olimp Laboratories, a także mnoga liczba badań, pozwoliły stworzyć odżywkę
białkową wolną od jakichkolwiek zanieczyszczeń w 14 rewelacyjnych smakach, dzięki której łatwiej zwiększyć i utrzymać masę
mięśniową.

Skład:
WHEY PROTEIN COMPLEX 100%TM Suplement diety. Wysokobiałkowy koncentrat w proszku. Zawiera cukier i substancje słodzące.
Składniki: 95% preparaty białkowe (ultrafiltrowany koncentrat białek serwatkowych WPC (z mleka), izolat białek serwatkowych WPI-
CFM® (z mleka)), aromaty, olej ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi (olej MCT), fruktoza, regulatory kwasowości – kwas
jabłkowy, kwas cytrynowy, cytryniany sodu; substancje zagęszczające – guma arabska, guma ksantanowa, sól sodowa
karboksymetylocelulozy; substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza, cyklaminiany (Z); emulgator – lecytyny (z soi); sól, 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). Informacja o alergenach:
produkt może zawierać orzeszki ziemne (arachidowe).

Zalecana dzienna porcja:
1-3 porcji dziennie – po przebudzeniu, pomiędzy posiłkami, po treningu lub przed snem. 1 porcję preparatu (35 g = 1 miarka) rozpuścić w
150 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.
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Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zastosowanie:
WHEY PROTEIN COMPLEX 100%®. Suplement diety. Wysokobiałkowy koncentrat w proszku. Zawiera cukier i substancje słodzące.
Preparat przeznaczony dla osób o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko, dążących do rozwoju masy mięśniowej, głównie
sportowców wyczynowych i ćwiczących rekreacyjnie. Białko przyczynia się do wzrostu lub utrzymania masy mięśniowej.
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