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Link do produktu: https://www.dso.pl/mhp-glutamine-sr-300-g-p-3050.html

MHP Glutamine-SR 300 g
Cena

69.00 zł

Cena poprzednia

90.00 zł

Producent

MHP

Opis produktu
Nowa technologia produkcji glutaminy

Przełomowe odkrycia dotyczące wchłaniania glutaminy prowadzą do rewolucyjnego wynalazku

Problem:

60% twojej tkanki mięśniowej składa się z glutaminy. Forsowne ćwiczenia fizyczne uszczuplają zapasy glutaminy w tempie szybszym niż mogą być one uzupełnione.

70% zwyczajnej glutaminy, jaką przyjmujesz jest zużywane przez żołądek i jelita, przez co jedynie 30% zostaje dla tkanki mięśniowej.

90% spożywanej glutaminy jest zużywane w ciągu jednej godziny – organizm pozostaje następnie w stanie katabolicznym (stan utraty mięśni).

Biorąc pod uwagę powyższe fakty możemy stwierdzić, że glutamina, którą obecnie przyjmujesz nie zapewnia właściwego środowiska anabolicznego, potrzebnego do zbudowania mięśni twardych jak kamienie oraz polepszenia procesu regeneracji. 70% glutaminy nigdy nie trafia do tkanki mięśniowej, a 90% znika w przeciągu godziny, podczas gdy ty zostajesz z jej niewielkim zapasem w niskiej dawce. Rezultatem końcowym jest bardzo niewielka aktywność anaboliczna, która może faktycznie doprowadzić do stanu katabolicznego – polegasz bowiem na przyjmowanym
suplemencie, wierząc, że dostarczy i uzupełni potrzebną glutaminę – a tak się nie dzieje!

Rozwiązanie:

Ekskluzywna technologia nieprzerwanego uwalniania Micro-Feed:

Wchłanianie większe o 300%!

Zastosowana w Glutamine-SR technologia Micro-Feed pozwala na niespotykane wcześniej 100-procentowe wykorzystanie L-Glutaminy, zmaksymalizowanie efektów nabolicznych/antykatabolicznych oraz zoptymalizowanie wzrostu mięśni i regeneracji. Wyjątkowa i opatentowana technologia chroni L-Glutaminę w czasie transportu przez żołądek, dzięki czemu jest ona w 100% dostarczana do mięśni.

Odżywianie mięśni aż do 12 godzin!

Technologia Micro-Feed podnosi biodostępność i wykorzystanie L-Glutaminy poprzez zapewnienie kontrolowanych, stałych dostaw przez bite 12 godzin. Takie nieprzerwane uzupełnianie glutaminy zapewni ci anaboliczny stan do budowania mięśni i zapobiegnie katabolizmowi. 12-godzinna technologia nieprzerwanego uwalniania Micro-Feed podnosi standardy suplementacji glutaminą i sprawia, że Glutamine-SR to najbardziej bio-skuteczny i najpotężniejszy suplement glutaminowy na świecie.

Porcja:

1 miarka

Skład:

Wartość energetyczna:

25 kcal

Glutamina

5g

Mieszanka przedłużająca wchłanianie:

1g

Polimery glukozy

Olej spożywczy

Lecytyna
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Dawkowanie: Spożywać 1-2 porcje dziennie, po treningu i przed snem.
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