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Olimp Sport Beta-Alanine Xplode Powder pomarańcza 250 g
 

Cena: 70,20 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 250 g

Postać proszek

Producent/
Dystrybutor

OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 3-5 dni roboczych

Opis produktu
 

OLIMP Beta-Alanine Xplode Powder to suplement diety w formie doskonale rozpuszczające się proszku, ułatwiający uzupełnienie diety w
wysokiej jakości beta-alaninę. Preparat uzupełniono dodatkiem witaminy B6, L-histydyny oraz sodu. Przygotowany z mistrzowską
precyzją przez doświadczonych naukowców z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego firmy farmaceutycznej Olimp Laboratories preparat
ułatwia uzupełnienie diety w beta-alaninę – popularny aminokwas stosowany w wielu przedtreningówkach. Ceniony wśród sportowców
wyczynowych dyscyplin siłowo-wytrzymałościowych suplement diety zawiera również cenną witaminę B6, która wspólnie ze
wspomnianą beta-alaniną sprzyja redukcji zmęczenia i znużenia, a także przyczynia się do zachowania właściwego metabolizmy
energetycznego. Walcz z dopadającym Cię zmęczeniem z Olimp Beta-Alanine Xplode Powder! To doskonałe wsparcie dla osób
dorosłych o zwiększonej aktywności fizycznej, w okresie najbardziej wyczerpujących, przedłużających się treningów
wytrzymałościowych i siłowych.  Składniki beta-alanina, regulatory kwasowości – kwas cytrynowy, kwas jabłkowy; diwęglan sodu, sole
potasowe kwasu ortofosforowego, aromaty, substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu; chlorowodorek L-histydyny,
chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza; barwniki: karoteny (A), karmin (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). Wyprodukowano w zakładzie wykorzystującym składniki
pochodzące z mleka, jaj, soi, orzechów, orzeszków ziemnych (arachidowych), zbóż zawierających gluten, ryb, skorupiaków, mięczaków 
Zastosowanie  Produkt przeznaczony dla osób dorosłych o zwiększonej aktywności fizycznej, w okresie najbardziej wyczerpujących,
przedłużających się treningów wytrzymałościowych i siłowych. Sposób użycia  Zalecana dzienna porcja: pół miarki 3 razy dziennie z
posiłkami lub przed treningami. Pół miarki (1,6 g proszku) rozpuścić w 50 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. UWAGA!!!  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do
spożycia. Produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętych opakowaniach. 
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