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Link do produktu: https://www.dso.pl/activlab-carbomax-energy-power-3000-g-p-839.html

ACTIVLAB CarboMax Energy Power
3000 g
Cena

48.00 zł

Cena poprzednia

78.00 zł

Producent

ActivLab

Opis produktu
CarboMax Energy Power Dynamic
– to extra mocny koncentrat węglowodanowy wzbogacony odpowiednio dobranymi minerałami i witaminami. Stanowi idealne źródło energii polecanym sportowcom obciążonym bardzo dużym wysiłkiem fizycznym: szczególnie w sportach wytrzymałościowo-siłowych, siłowych i wytrzymałościowych (kolarstwo, biegi itp.). Zapewnia systematyczne i odpowiednie dostarczanie czystej energii podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Bogaty skład węglowodanów naszego preparatu (glukoza i maltodekstryny) zapewnia odpowiednio długi czas

działania. Glukoza wchłania się bardzo szybko i dostarcza energii bezpośrednio po spożyciu preparatu, jest to natychmiastowy zastrzyk mocy. Maltodekstryny dostarczają energię stopniowo w dalszej fazie wysiłku. Carbo Energy Power Dynamic
utrzymuje prawidłowy poziom glukozy we krwi, co opóźnia objawy zmęczenia. Preparat wzbogacony jest odpowiednią ilością składników mineralnych (sód, potas, wapń i magnez), które dostarczone podczas wysiłku fizycznego skutecznie uzupełniają tracone elektrolity i są odpowiedzialne za prawidłowa prace skurczu mięśni.
Minerały te zapewniają maksymalne wykorzystanie energii zgromadzonej w Carbo Energy Power Dynamic. Niweluje poczucie znużenia i wyczerpania wysiłkiem fizycznym, dzięki czemu pomaga przezwyciężyć kryzysy podczas intensywnego treningu. Carbo Energy Power Dynamic skutecznie gasi pragnienie zapobiega odwodnieniu i wyczerpaniu organizmu. To preparat łatwo rozpuszczalny o orzeźwiających smakach.

Sposób użycia:

CarboMax Energy Power Dynamic
spożywa się w formie napoju w zależności od zapotrzebowania organizmu czy trenowanej dyscypliny sportowej.

1. Roztwór hipertoniczny
–stosowany najczęściej po wysiłku w celu uzupełnienia i zwiększenia rezerw energetycznych organizmu. Spożywany miedzy posiłkami w dni treningowe i beztreningowe u osób o wzmożonej przemianie materii wspomaga rozwój masy mięśniowej.
W celu przygotowania roztworu hipertonicznego należy rozpuścić 30 g preparatu na 200 ml schłodzonej wody (np.: 60 g na 400 ml wody).

2. Roztwór izotoniczny
– przeznaczony do błyskawicznego uzupełniania strat energetycznych i wodno-elektolitowych powstałych podczas wysiłku. Najlepiej stosować go przed, w trakcie i po zakończeniu treningu.
W celu przygotowania roztworu izotonicznego należy rozpuścić 20 g preparatu na 200 ml schłodzonej wody (np. 60 g na 600 ml wody).

Ilość przygotowanego napoju uzależniona jest od indywidualnego zapotrzebowania organizmu sportowca. Zaleca się stosować od 300 ml do 1000 ml gotowego napoju. 1 łyżka stołowa zawiera 10 g preparatu CarboMax Energy Power Dynamic.
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