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Olimp sport R-weiler Focus stick sok żurawinowy 12g
 

Cena: 4,59 pln

Opis słownikowy

Dawka

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 12g

Postać

Producent/
Dystrybutor

Olimp

Rejestracja

Substancja
czynna

Wysyłka
zamówienia

w 3-5 dni roboczych

Opis produktu
 

Olimp R-weiler® Focus to przede wszystkim wsparcie zawsze pod ręką. 1 porcja (12 g) to 1 wygodna w użyciu saszetka z łatwo
rozpuszczającym się proszkiem! pomoc w zwiększeniu wydolności fizycznej w trakcie następujących po sobie krótkich, bardzo
intensywnych ćwiczeń1 (kreatyna) pomoc w poprawie zdolności wysiłkowych, w tym: wydajności treningowej podczas ćwiczeń o dużej
intensywności2, w sprawniejszym usuwaniu kwasu mlekowego z krwi w trakcie intensywnego wysiłku3 oraz złagodzenia bóli
mięśniowych po treningu (L-cytrulina4) wzrost wytrzymałości w podczas ćwiczeń (kofeina5) obniżenie stopnia odczuwania wysiłku
(RPE) podczas ćwiczeń (kofeina6) pobudzenie, skupienie, poprawa koncentracji7 i zwiększenie czujności8 (kofeina) wsparcie w
poprawie pamięci i funkcji kognitywnych9 (ekstrakt bacopy drobnolistnej) Składniki monohydrat kreatyny, L-cytrulina, chlorowodorek L-
argininy, tauryna, regulator kwasowości – kwas cytrynowy; aromaty, beta-alanina, substancja zagęszczająca – guma arabska); N-acetyl-
L-tyrozyna, substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu; ekstrakt z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.), ekstrakt z ziela
bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), kofeina, substancje słodzące –, acesulfam K, sukraloza; emulgatory – lecytyny (z
soi), monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80); ekstrakt z owocu cytryńca chińskiego (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.),
barwnik: karmin.  Wyprodukowano w zakładzie wykorzystującym składniki pochodzące z mleka, jaj, soi, orzechów, orzeszków ziemnych
(arachidowych), zbóż zawierających gluten, ryb, skorupiaków, mięczaków.  Zalecana dzienna porcja 1 porcja ciągu dnia, na około 30-60
minut przed treningiem. 1 porcję (1 saszetka = 12 g proszku) należy rozpuścić w 250 ml wody. Spożyć zaraz po przygotowaniu.  Przed
użyciem należy skonsultować się z lekarzem. 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.  Uwaga: R-WEILER® Focus Powder zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania
u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 150 mg/ 1 porcja dzienna). Dodatkowo produktu nie należy stosować w okresie karmienia
piersią, w przypadku chorób układu krążenia lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt
niewskazany dla osób z zaburzeniami ciśnienia. Nie używać łącznie z lekami, w szczególności wpływającymi na układ sercowo-
naczyniowy. Nie spożywać z innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu (np.: inne
suplementy diety, napoje energetyczne, kawa). Nie przekraczać spożycia 400 mg kofeiny dziennie ze wszystkich źródeł i 200 mg kofeiny
jednorazowo. Nie stosować łącznie z alkoholem. Nie stosować bezpośrednio przed snem lub w ciągu kilku godzin poprzedzających sen.
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Spożycie produktu może powodować niewielkie mrowienie lub drętwienie. Jest to objaw przejściowy związany z silnym oddziaływaniem
składnika produktu beta-alaniny. Nie ma on wpływu na zdrowie. Dopuszczalne zbrylenie produktu niewpływające na jego jakość.  Ilośc
netto  12g  Producent  Nutrifarm Sp. z o. o. Pustynia 84G 39-200 Dębica 
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