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PHARMA FREAK Anabolic Freak DAA
96 kap.
Cena

129.00 zł

Producent

Pharma Freak

Opis produktu
Anabolic Freak
przeznaczony jest dla wszystkich osób wykonujących maksymalnie ciężki i intensywny wysiłek fizyczny. Specjalnie zaprojektowana formuła Anabolic Freak wspomaga endogenną produkcję hormonów pozwalając zwiększyć efektywność oraz przyspieszyć adaptację i regenerację potreningową. Niezwykle skuteczny kompleks ANABOLIC HORMONE/TESTOSTERON COMPLEX dostarcza skutecznej dawki DAA tj. kwasu D-asparaginowego, który jak wykazały badania kliniczne1,2 gromadzony jest m.in. w przysadce mózgowej i jądrach, gdzie
odpowiedzialny jest za regulację wydzielania hormonów, w tym GnRH (gonadotropin-releasing hormone), LH (hormon luteotropowy), testosteronu czy estradiolu. Podaż ANABOLIC HORMONE/TESTOSTERON COMPLEX zwiększa akumulację DAA w tkankach stymulując endogenne wytwarzanie hormonów anabolicznych. Dzięki temu Anabolic Freak stosowany w treningu siłowym skutecznie wspomaga procesy adaptacji wysiłkowej, które prowadzą do wzrostu masy i siły mięśniowej. Dodatkowa zawartość kluczowych witamin wspomaga regulację procesów
anabolicznych zachodzących w okresie okołotreningowym.

Wspomaga endogenną produkcję testosteronu

Hamuje kataboliczne działanie kortyzolu

Silnie stymuluje procesy anaboliczne tkanki mięśniowej

Opracowany w oparciu o badania kliniczne

Optymalna dawka DAA

Do formuły Anabolic Freak włączono również ANTI-CATABOLIC/ANTI-AROMATASE COMPLEX oraz ANTI-ESTROGEN/ANTI-AROMATASECOMPLEX, których zadaniem jest zwiększenie możliwości wysiłkowych organizmu, jak również zabezpieczenie maksymalnie długotrwałego efektu anabolicznego wywołanego spożyciem kwasu DAA. Dzięki temu Anabolic Freak nie tylko wspomaga wydzielanie hormonów anabolicznych, ale również umożliwia długotrwałe utrzymanie efektu wywołanego spożyciem DAA. Ponadto, bardzo silne działanie antyoksydacyjne resweratrolu
przyspiesza degradację i zapobiega generowaniu znacznej ilości wolnych rodników podczas wysiłku fizycznego. Resweratrol3 również wykazuje działanie antyaromatyzacyjne zapobiegając przekształceniu testosteronu do estardiolu, a tym samym zwiększając czas działania naturalnego testosteronu.
Anabolic Freak zwiększa skuteczność treningu siłowego przyspieszając wzrost masy i siły mięśniowej, jak również mocno stymuluje procesy regeneracji powysiłkowej poprzez obniżenie aktywności katabolicznej kortyzolu. Wywołany poprzez działanie rozwaryn4,5,6 z Różańca Górskiego efekt anaboliczny przyspiesza syntezę białek mięśniowych, a przez to przyspiesza regenerację mikrourazów powstałych podczas intensywnej pracy mięśniowej.
Anabolic Freak powinien być włączony do każdego długotrwałego cyklu treningowego, który ma za zadanie zwiększyć masę i siłę mięśni, a więc zwiększyć ich moc oraz szybkość pracy. Tym samym Anabolic Freak może być wykorzystany zarówno w typowych sportach siłowych, jak również w sportach opartych o szybkość.

Jaka jest główna różnica pomiędzy ANABOLIC FREAK a TEST FREAK ?

Zarówno ANABOLIC FREAK jak i TEST FREAK są boosterami testosteronu, jednak działają na zupełnie inne sposoby! ANABOLIC FREAK dostarcza twemu ciału klinicznie potwierdzonych dawkę kwasu D-asparaginowego, który kumuluje się w przysadce i stymuluje zwiększenie produkcji hormonu luteinizującego (LH) co przekłada się na zwiększenie naturalnej produkcji testosteronu. TEST FREAK dostarcza twemu ciału steroidowych saponin z TESTOFENU (Kozieradka) i Tribulus Terrestris, które dostają się do podwzgórza i przysadki i stymulują produkcję LH i
testosteronu.

Czy można łączyć ANABOLIC FREAK z TEST FREAK?

Tak, można łączyć ANABOLIC FREAK z TEST FREAK ponieważ każdy z tych produktów stymuluje produkcję testosteronu na swój własny, odrębny sposób, ich połączenie owocuje maksymalizacją produkcji testosteronu całkowitego. Możesz także stosować ANABOLIC FREAK i TEST FREAK cyklicznie. Typowy cykl to 30 dni ANABOLIC FREAK a po nich 30 dni TEST FREAK.

Uwaga do sportowców podlegających kontrolom antydopingowym: ANABOLIC FREAK NIE zawiera żadnych substancji znajdujących się na listach żadnej z większych federacji sportowych. Tym niemniej ANABOLIC FREAK wywołuje znaczący wzrost naturalnego poziomu testosteronu, co może owocować fałszywym wynikiem pozytywnym na kontroli, ponieważ współczynnik testosteronu do epitestosteronu może wzrosnąć powyżej poziomu dozwolonego przez twoją federację. Jeśli startujesz na zawodach, gdzie przeprowadzane są kontrole antydopingowe, przez
zastosowaniem jakiegokolwiek suplementu diety sprawdź czy nie łamie on regulaminu federacji, w której startujesz.

Zalecany sposób spożycia: 2 porcje (2 kapsułki) z 250 ml wody rano lub bezpośrednio przed treningiem. Spożywać w okresie wykonywania treningu fizycznego, ale nie krócej niż 12 dni. Nie należy przekraczać 2 porcji do spożycia w ciągu dnia.

Skład w 1 kaps.:

%RDA

ANABOLIC HORMONE/TESTOSTERON COMPLEX

DAA (Kwas D-asparaginowy)

780 mg

*

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)

0,5 mg

36%

Kwas foliowy

100 µg

50%

Witamina B12 (cyjanokobalamina)

1,5 µg

60%

Witamina D3 (cholekalcyferol)

6,25 µg

125%

ANTI-CATABOLIC/ANTI-AROMATASE COMPLEX
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Wyciąg wodny z korzenia Różańca górskiego (3% Rozwaryn)

25 mg

*

12,5 mg

*

ANTI-ESTROGEN/ANTI-AROMATASE COMPLEX

ResveraPureTM (Resweratrol)
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