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Olimp sport Veggie Protein Complex czekolada 500g
 

Cena: 114,15 pln

Opis słownikowy

Dawka

Kraj produkcji

Opakowanie 500g

Postać proszek

Producent/
Dystrybutor

Olimp

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Wysyłka
zamówienia

w 3-5 dni roboczych

Opis produktu
 

Dzięki Veggie Protein Complex nie musisz martwić się o swoją codzienną dietę! Odżywka białkowa została przygotowana przede
wszystkim dla wegan i wegetarian, którzy przywiązują szczególną uwagę do czystości suplementów diety oraz braku jakichkolwiek
dodatków pochodzenia zwierzęcego. Firma farmaceutyczna Olimp Laboratories zdecydowała się na stworzenie wysokiej jakości
preparatu, umożliwiającego uzupełnienie codziennej diety o niezbędną porcję roślinnych protein i aminokwasów, sprzyjających
utrzymaniu masy ciała i pomagający we wzroście masy mięśniowej. Bardzo dobre, wysokiej jakości surowce, naturalny skład i dodatki, a
także zaawansowana technologia produkcji sprawiają, że odżywka białkowa Veggie Protein Complex marki Olimp Sport Nutrition to
znakomity sposób na dostarczenie solidnej porcji protein każdego dnia!  Pracujesz nad umięśnioną sylwetką? Odchudzasz się? Stronisz
od produktów pochodzenia zwierzęcego? Świetnie! Veggie Protein Complex to idealny wybór!  Alternatywa dla białek zwierzęcych
Naturalne dodatki ksylitolu, stewii czy kakao Produkt dedykowany weganom i wegetarianom Każda porcja zawiera aż 20 g białka o
bogatym profilu aminokwasowym, w tym kluczowych aminokwasów BCAA Trzy źródła protein – groch, pestki dyni i brązowy ryż
Doskonała rozpuszczalność  Świetny dodatek do posiłków, np. owsianek czy białkowych naleśników Składniki protein blend 82% (białko
z grochu, białko z brązowego ryżu, białko z pestek dyni), substancja słodząca – ksylitol; kakao w proszku o obniżonej zawartości
tłuszczu (dla smaku czekoladowego), fruktooligosacharydy, aromaty (dla wszystkich smaków oprócz smaku neutralnego), substancja
zagęszczająca – guma ksantanowa, substancja słodząca – glikozydy stewiolowe.  Wyprodukowano w zakładzie wykorzystującym
składniki pochodzące z mleka, jaj, soi, orzechów, orzeszków ziemnych (arachidowych), zbóż zawierających gluten, ryb, skorupiaków,
mięczaków.  Zastosowanie  Produkt przeznaczony jest dla osób aktywnych fizycznie o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko,
szczególnie wegan, wegetarian i nietolerujących białek zwierzęcych, dążących do rozwoju masy mięśniowej.   Zalecana dzienna porcja 
1-2 porcji dziennie o dowolnej porze, szczególnie pomiędzy posiłkami i po wysiłku. 1 porcję (28 g proszku = 1/2 miarki) należy rozpuścić
w 250 ml* wody i spożyć bezpośrednio 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 zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników preparatu. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Przechowywać w sposób niedostępny dla
małych dzieci.  * Aby dostosować intensywność smaku do indywidualnych preferencji rozpuścić w ilości 200-300 ml wody.  Producent 
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