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Link do produktu: https://www.dso.pl/hi-tec-protein-80-2250-g-shaker-gratis-p-73.html

HI TEC Protein 80 2250 g +
SHAKER GRATIS
Cena

125.00 zł

Cena poprzednia

152.00 zł

Opis produktu
PROTEIN 80 jest wysokobiałkową odżywką zawierającą ponad 80% pełnowartościowej proteiny. Preparat jest fundamentem budowy silnych i dużych mięśni. Dzięki kompozycji białka serwatkowego z białkiem pszenicznym Protein 80 uzupełnia dietę ciężko trenującego sportowca w pełen zestaw aminokwasów egzo- i endogennych, charakteryzujący się długim czasem wchłaniania. Poszczególne komponenty białkowe preparatu uzupełniają się wzajemnie tworząc w ten sposób produkt o wysokiej wartości biologicznej BV= 105. Mieszanina białka zwierzęcego z roślinnym
zapewnia skuteczny wzrost mięśni przy minimalnym przyroście tkanki tłuszczowej. Zawarty w preparacie koncentrat białka serwatkowego charakteryzuje się bardzo wysoką wartością odżywczą oraz aktywnością anaboliczną i immunostymulującą. Dzięki wysokiej zawartości glutaminy oraz aminokwasów BCAA Protein 80 poprawia bilans azotowy ustroju oraz wykazuje silne działanie antykataboliczne. Preparat szczególnie polecany jest dla sportowców wyczynowych oraz ludzi aktywnych ruchowo. Stanowi także doskonałe uzupełnienie białka w diecie osób będących w
okresie rekonwalescencji.

Protein 80 to fundament budowy silnych i dużych mięśni.

Sposób użycia: 25 gramów (2 pełne miarki) proszku rozpuścić w 250 ml mleka, spożywać po posiłkach lub między posiłkami. Dni treningowe: rano po przebudzeniu, jedną godzinę przed treningiem (można zastosować jako osobny posiłek przedtreningowy), ok. 30 minut po treningu wraz z węglowodanami o wysokim indeksie glikemicznym, przed snem. Dni nietreningowe: trzy razy dziennie (rano, w ciągu dnia, przed snem)

Witaminy

100 g

E

6,0 mg (60%)

Ryboflawina (B2)

0,57 mg (36%)

B12

1,0 mcg (100%)

Pantotenian wapnia

2,0 mg (33%)

Biotyna

0,03 mg (20%)

Tiamina (B1)

0,47 mg (34%)

B6

0,6 mg (30%)

Kwas foliowy

50 mcg (25%)

Amid kwasu nikotynowego

6,0 mg (30%)

C

21,67 mg (30%)

Jod

70,0 mcg (47%)
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Wartość odżywcza

100 g

Białko

80 g

Tłuszcz

1,5 g

Węglowodany

5g

Wartość energetyczna

1481 kJ
348 kcal

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

