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HI TEC Whey C-6 2500 g
Cena

185.00 zł

Cena poprzednia

189.00 zł

Producent

Hi Tec

Opis produktu
Whey C-6 to mega-anaboliczny, wysoko-białkowy preparat (85% białka w suchej masie, BV 104 – 159) zawierający unikatowy zestaw białek serwatkowych: WPI (izolacja metodami: chromatografii jonowymiennej i filtracji krzyżowej), ultrafiltrowany WPC oraz WPH, który dostarcza organizmowi sportowca najwyższą dawkę niezbędnych aminokwasów (50%) w tym aminokwasów BCAA (25%) a w szczególności leucyny – kluczowy aminokwas w stymulacji syntezy nowych białek mięśniowych.

- duża dawka WPI
- dodatek Beta Ecdysterone
- wyśmienity smak
- mieszanina 6 rodzai białek
- leucyna i glutamina w czystej formie
- ponad 25 % aminokwasów BCAA
- kompleks witamin

Whey C-6 dodatkowo został wzbogacony w anaboliczne aminokwasy: L-leucynę i L-glutaminę oraz substancje wzmagające trawienie i absorpcje białek (enzymy proteolityczne z ananasa i papai) a także β-ecdysteron, który wielokrotnie nasila wykorzystanie aminokwasów przez mięśnie do produkcji białek.
Whey C-6 jest bardzo szybko wchłanianym białkiem, gdyż już w ok. 15 min po wypiciu odżywki aminokwasy przenikają z jelita do krwiobiegu. Dzięki tak wyjątkowo szybkiemu wchłanianiu, preparat skuteczniej poprawia ogólny bilans azotowy organizmu i przyczynia się do znacznego przyrostu siły i beztłuszczowej masy mięśniowej. Dodatkowo wysoka zawartość glutaminy, aminokwasów siarkowych oraz bioaktywnych peptydów wykazuje działanie immunostymulujące oraz wzmaga obronę antyutleniającą komórek co zapewnia organizmowi sportowca szybszą regenerację
po treningową a tym samym możliwość trenowania na znacznie wyższym poziomie i przy większej częstotliwości. Dzięki zastosowaniu enzymu - laktazy Whey C-6 jest znacznie lepiej tolerowany przez osoby mające problem z nie trawieniem laktozy obecnej w produktach mlecznych.
Sposób użycia: na jedną porcję rozpuścić 30 g (2 miarki) proszku w 300 ml mleka. Stosować 1-3 porcji dziennie po posiłkach lub miedzy posiłkami.
Sposób użycia dla sportowców: Dni treningowe: 3 porcję dziennie - 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. Dni nietreningowe: 1-3 porcji dziennie po posiłkach lub miedzy posiłkami.

Wartość odżywcza w 30 g (porcja) :
Białko 25,17g
Węglowodany 0,89g
Tłuszcz 0,44g
Substancje anaboliczne w 30 g (porcja):
Ekstrakt ze szpinaku (β-ecdysteron) 30mg
Enzymy w 30 g (porcja):
Laktaza, ekstrakt z papai (papaina), ekstrakt z ananasa (bromelaina) 30 mg
Witaminy w 30 g (porcja):
Witamina C 15,0mg(25%*)
Niacyna (B3) 4,5mg(25%)
Witamina E 2,5mg(25%)
Kwas pantotenowy 1,5mg(25%)
Witamina B6 0,5mg(25%)
Ryboflawina (B2) 0,40mg(25%)
Tiamina (B1) 0,35mg(25%)
Kwas foliowy 50 µg(25%)
Biotyna 38 µg (25%)
Witamina B12 0,25µg(25%)
*) – stopień realizacji zalecanego dziennego spożycia (RDA)

Profil aminokwasów w 100 g białka:
L-Alanina 4,1g
L-Arginina 1,9g
Kwas L-Asparaginowy 8,4g
L-Cystyna/L-Cysteina 2,2g
Kwas L-Glutaminowy/L-Glutamina 22,0g
L-Glicyna 1,5g
L-Histydyna 1,5g
L-Izoleucyna*5,3g
L-Leucyna* 18,3g
L-Lizyna* 7,4g
L-Metionina* 1,9g
L-Fenyloalanina* 2,5g
L-Prolina 4,8g
L-Seryna 3,9g
L-Treonina* 5,5g
L-Tryptofan* 1,5g
L-Tyrozyna 2,6g
L-Walina* 4,8g
EAAs* 47,2g
BCAAs 28,4g
* niezbędne aminokwasy

Składniki: koncentrat białek serwatkowych, ultrafiltrowany koncentrat białek serwatkowych, izolat białek serwatkowych (filtrowany metodą cross-flow), izolat białek serwatkowych (izolowany metodą chromatografii jonowymiennej), hydrolizat koncentratu białek serwatkowych, hydrolizat izolatu białek serwatkowych, L-leucyna, L-glutamina, aromat identyczny z naturalnym, substancje słodzące (cyklaminian sodu, sacharynian sodu), kwas cytrynowy (regulator kwasowości), kwas askorbinowy (wit. C), nikotynamid (wit. B3), α-octan tokoferylu (wit. E), pantotenian wapnia (wit. B5), octan tiaminy (wit. B1), ryboflawina (wit. B2), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), biotyna, folacyna, cyjanokobalamina (wit. B12), laktaza, ekstrakt z ananasa (źródło bromelainy), ekstrakt z papai (źródło papainy), ekstrakt ze szpinaku (źródło β-ecdysteronu)
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