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UNIVERSAL Animal Pak 44 saszetki
Cena

169.00 zł

Cena poprzednia

169.00 zł

Producent

Universal

Opis produktu
Od 17 lat najpopularniejszy pakiet treningowy na świecie. Od 1984 roku Animal Pak stał się najpopularniejszym środkiem
wśród kulturystów w historii odżywek. Dlaczego? To proste. Animal Pak działa. Za pierwszym razem. Za ostatnim razem. Za
każdym razem.

W całej swojej pomysłowości natura zaprojektowała ciało człowieka jako maszynę mogącą osiągać określone wyniki. To fakt,
od początków ludzkości nasze ciała zmieniły się bardzo niewiele. Jeśli chodzi o „karmienie” naszych mięśni, nadal
potrzebujemy substancji odżywczych, jakie otrzymujemy w naszej diecie. Ale gdy chodzi o uzyskanie przyrostu mięśni w
szalonym tempie, potrzebna jest nam właściwa kombinacja i mega dawki aminokwasów, węglowodanów, witamin, minerałów i
kwasów tłuszczowych (EFA). Tylko Animal Pak ma to, czego potrzebujesz. Jesteś w końcu pierwotną bestią, która trenuje ze
zwierzęcą intensywnością. Potrzeba Ci mnóstwo tych substancji, oraz kilka dodatków, które również zawarte są w Animal Pak.
Dlatego właśnie dodaliśmy do Animal Pak substancje optymalizujące osiągi, takie jak PAK, kolostrum IGF, nukleotydy, lipotroy,
L-argynina, Protogen A, eleutero itp. W każdej paczce otrzymujesz przyprawiający o zawroty głowy wachlarz ponad 55
składników, które są Ci dostarczane w odpowiednich ilościach i we właściwym czasie, zawsze. Każda z 11 tabletek znajdująca
się w pakiecie została stworzona specjalnie po to, aby dostarczyć Ci tych potrzebnych elementów. Przyjmując Animal Pak
zapobiegasz tworzeniu się braków w swoim odżywianiu. Dlaczego powinno Cię to interesować? Im większa jest intensywność
Twoich treningów, tym szybciej rosną te braki i tym są większe. Gdy tak się dzieje, ostatecznie osiągasz kres swoich
możliwości. Przestajesz rosnąć. Może już doszedłeś do tej ściany. Aby jeszcze pogorszyć sytuację, jeśli będziesz przyjmować
inne odżywki, te same braki zaczną sprawiać, że te drogie środki będą bezużyteczne. Wiele z dzisiejszych odżywek bazuje na
enzymach i innych substancjach w Twoim ciele, które muszą je „aktywować”. Braki w Twoim organizmie oznaczają, że te
kluczowe substancje aktywizujące mogą w ogóle nie działać, zatem może okazać się, że marnujesz swoje ciężko zarobione
pieniądze na odżywki, które nie będą lub nie mogą działać. Wyobraź sobie, że Animal Pak to stalowa zbroja Twojego programu
odżywiania, pierwsza linia obrony Twojego ciała. Jeśli trenujesz podnoszenie ciężarów, przyjmowanie Animal Pak jest
koniecznością. Pamiętaj, większość odżywek pojawia się i znika, bardzo niewiele przetrwało próbę czasu. Gdy będziesz gotowy
wybrać najlepszy środek, wybierz najlepiej znany środek w profesjonalnej kulturystyce: Animal Pak.
Ilość w jednej porcji - % dziennego zapotrzebowania
Kalorie 16
Węglowodany ogółem 1g - <1%
Białka 3g - 6%
Witamina A 9900lU - 198%
(jako octan i 66% jako ß-karoten)
Witamina C (jako kwas askorbinowy) 1g - 1667%
Witamina D (jako ergokalciferol) 680lU - 170%
Witamina E 300lU - 1000%
(jako octan d-?-tocoferyl)
Tiamina (jako tiamina HCl) 76mg - 5067%
Ryboflawina 76mg - 4471%
Niacyna (jako amid kwasu nikotynowego)
82mg - 410%
Witamina B6 (jako pirydoksyna HCl)
72mg - 3600%
Kwas foliowy 400mcg - 100%
Witamina B12 6mcg - 100%
(jako cyjanokobalamina)
Biotyna 300mcg - 100%
Kwas pantotenowy 76mg - 760%
(jako pantotenian wapnia)
Wapno (jako cytrynian, węglan) 2g - 200%
Fosfor (fosforan wapnia) 228mg- 23%
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Jod (z krasnorostów morskich) 150mcg - 100%
Magnez (jako tlenek) 133mg - 33%
Cynk (jako tlenek) 30mg - 200%
Selen (jako selenian) 50mcg - 71%
Miedź (jako siarczan) 600mcg - 30%
Magnez (jako siarczan) 11mg - 550%
Chrom (jako pikolinian) 6mcg - 5%
Potas (jako siarczan) 200mg - 6%
Mieszanka aminokwasów
Lizyna (z laktalbuminy) 300mg - **
Metionina (z laktalbuminy) 500mg - **
Leucyna (z laktalbuminy) 100mg - **
Walina (z laktalbuminy) 760mg - **
Treonina (z laktalbuminy) 48mg - **
Kwas glutaminowy (z lakbalbuminy) 700mg - **
Fenylanina (z laktalbuminy) 560mg - **
Arginina (jako L-arginina) 2g - **
Optymizatory osiągów
Żeń-szeń syberyjski (korzeń) 2g - **
Żeń-szeń orientalny (korzeń) 250mg - **
Smilax officinalis (korzeń) 500mg - **
Protogen A (jako kwas tioctowy) 200mcg - **
Inozyna 500mg - **
(jako rybozyda hipoksantyny)
Pirydoksyna ?-ketoglutaran (PAK) 200mg - **
Karnityna (jako L-karnityna) 25mg
Pikolinian chromu 50mcg - **
Koenzym A 20mg - **
Koenzym B12 10mg - **
Fosfotidylcholina 200mg - **
Kwas para-aminobenzoesowy (PABA)
400mg - **
Siara (bydlęca) 25mg - **
Wątroba argentyńska (bydlęca) 3,9g - **
Chrząstka rekina 1g - **
Kompleks cholinowy 1,2g - **
Bioflawonoidy (cytrusy) 1g - **
Kompleks podstawowych kwasów tłuszczowych
Kwas linolowy 200mg - **
Kwas oleinowy 100mg - **
Enzymy trawienne
Betaina HCl 200mg - **
Pepsyna 64mg - **
Papaina 64mg - **
Żółć wołowa (bydlęca) 120mg - **
Pankreatyna 700mg - **
Mikozyna 64mg - **
Pozostałe składniki:
Maltodextrin, siarczan wapnia, cytrynian choliny, stearynian magnezu, kwas stearynowy, natka pietruszki, Hydrastis
canadensis, don quai, łopian, lucerna, rzeżucha, otręby ryżowe, celuloza i owoc dzikiej róży.

Zalecane stosowanie:
Zaawansowani kulturyści, trójboiści siłowi i sportowcy powinni przyjmować jedną paczkę trzydzieści minut po posiłku przed
ćwiczeniami. Przed zawodami i intensywnymi sesjami treningowymi przyjmować dwie paczki dziennie. Spożywać z dużą ilością
wody.
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