Dane aktualne na dzień: 25-06-2022 13:17

Link do produktu: https://www.dso.pl/syntrax-nectar-lattes-998-g-p-1977.html

SYNTRAX Nectar Lattes 998 g
Cena

165.00 zł

Producent

Syntrax

Opis produktu
Co to jest Nectar Lattes™?
To izolat serwatki (WPI) w formie napoju, który smakuje jak pyszne, ciepłe cappuccino!

Co to jest Promina™?
To najdoskonalsza forma izolatu serwatki (WPI). Uzyskujemy go dzięki niezwykle starannemu procesowi produkcji, w którym wszystkie najcenniejsze frakcje izolatu, nie posiadają kontaktu z niebezpieczną dla nich temperaturą. Finalnym produktem jest tzw. Promina™, posiadająca śnieżnobiały kolor oraz bardzo delikatną konsystencję. Z uwagi na to, iż nie posiada koloru ani wyraźnego smaku, jest perfekcyjną bazą białkową do zestawienia z naszym doskonałym i różnorodnym systemem smakowym.

Dlaczego Nectar Lattes™ zawiera tylko izolat serwatki?
Proteiny serwatkowe, w świetle badań, są frakcją białkową o najwyższej biodostępności dla organizmu oraz rozpuszczalności w różnych płynach. Natomiast izolat (WPI), to najdoskonalsza frakcja serwatki jaką kiedykolwiek udało się wyprodukować! Posiada niezwykle szerokie spektrum zastosowania, a dzięki unikalnej technologii produkcji, można go zestawiać z wyszukanymi smakami. Izolat serwatki, to najdoskonalsze rozwiązanie dla suplementów białkowych jakie ujrzało światło dzienne.

Kto powinien używać tej proteiny?
Nectar Lattes™, to najwyższa jakości, najlepszy smak i perfekcyjna rozpuszczalność. Nie ma sobie równych na rynku, zatem jest perfekcyjnym wyborem dla wszystkich, którzy pragną wzbogacić swą dietę o niezbędne proteiny. Predysponowani są oczywiście sportowcy wszelkich dyscyplin, rekonwalescenci oraz dzieci w okresie intensywnego wzrostu.

Czy Nectar Lattes™ zawiera jakiekolwiek węglowodany czy laktozę?
Nectar Lattes™ jest praktycznie pozbawiony węglowodanów oraz laktozy. Jest w 100% bezpieczny dla osób nietolerujących bądź uczulonych na cukier mleczny.

Jaki jest najlepszy sposób przygotowania Nectar Lattes™?
Nectar Lattes™ jest w pełni instantyzowany. Co to oznacza? W skrócie: bierzesz porcję proteiny, naczynie, łyżkę i... napój gotowy.

Jaki jest rozmiar jednej porcji Nectar Lattes™?
To zależy od Twoich indywidualnych potrzeb oraz priorytetów. Jedna porcja Nectar-u, to pełna miarka, zawierająca 23g izolatu serwatki. Dla pewnych zastosowań stosuje się półtorej lub dwie porcje na raz. Inni używają jednaj np. trzy razy dziennie.

Kiedy powinienem stosować Nectar Lattes™ w ciągu dnia?
To pytanie uzależnione jest od tych samych czynników co poprzednie. Jednak można sprecyzować kilka reguł. Izolat serwatki, to niezastąpiona proteina zaraz po zakończeniu treningu. Nectar Lattes™ możesz dodawać do posiłków, wzbogacając ich aminogram oraz podnosząc ogólny bilans białkowy. Ponadto Nectar Lattes™ możesz z powodzeniem stosować rano na czczo w celu przyspieszenia metabolizmu przed porannym posiłkiem. Stosując Nectar Lattes™ masz 100% pewność najwyższej jakości, ponadto rozpuści się we wszystkim i zawsze będzie smakował.

Czy można konsumować Nectar Lattes™ w inny sposób?
Tak, ta proteina może być spożywana prosto z opakowania jak cukierek o kawowym smaku.

Zawartość w porcji (27 g):
Kalorie 90 kcal
z tłuszczu 0 kcal
Tłuszcz całkowity 0 g
Cholesterol < 5 mg
Sód 60 mg
Potas 120 mg
Węglowodany całkowite 0 g
Białko 23 g

Składniki:
Izolat serwatki (WPI)*, ekstrakt z liści “Stevia”, ekstrakt z owocu “Lo Han Kuo”, naturalne dodatki smakowe, lecytyna, kwas cytrynowy, likopen.

* - PROMINATM - ultrafiltrowany, niezdena- turowany izolat serwatki (WPI), zawierający: Beta-laktoglobuliny, Alfa-laktoalbuminy, Gliko- makropeptydy, Immunoglobuliny, B.S Albuminę, Proteazę Peptonową, Laktofrrynę, Lakto-peroksydazę.
Uwaga chorzy na fenyloketonurię - zawiera fenyloalaninę.

Sposób użycia:
1 miarka 2 do 3 razy dziennie. Stosować rano na czczo, po treningu, miedzy posiłkami. Rozpuść 1 miarkę Nectar Lattes™ w 300 ml wody lub odtłuszczonego mleka. Nie należy przekraczać zalecanego dziennego dawkowania suplementu.
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