AAKG explosive formula

INFORMÁCIE O PRODUKTE

ARGICOMPLEX
AAKG EXPLOSIVE FORMULA
STRONG ANABOLIC FORMULA
150 / 300 tabliet

VÝHODY
• Zvyšuje produkciu rastového hormónu
• Podporuje uvoľňovanie inzulínu
a glukagónu (zdroj energie vo svaloch)
• Zvyšuje hladinu NO = pumpovací efekt
• Zúčastňuje sa tvorby kreatínu, čím sa
tvoria väčšie zásoby energie (ATP)
• Odvádza kyselinu mliečnu zo svalu
a pomáha tak predchádzať "svalovke"
• Podieľa sa na tvorbe kolagénu, ktorý je
súčasťou spojivových tkanív
• Znižuje vysoký krvný tlak
• Posilňuje pocit sexuálneho vzrušenia
• Pozitívne podporuje imunitný systém

Informácie o produkte
Argicomplex predstavuje vylepšenú formu arginínu, ktorý je veľmi dôležitý pri metabolizme aminokyselín. Produkt obsahuje tvorbu dvoch anabolických hormónov (rastový hormón a inzulín). Arginín privodzuje extrémny
pumpovací efekt, rozšírenie ciev a efektívnu žilnatosť. Podporuje nárast hladiny oxidu dusnatého, čím rozširuje
cievy a tým sa zvyšuje hladina kyslíka, ktorá prúdi do srdca a svalov. Športovci užívajú arginín na maximalizovanie pumpovacieho efektu a zvýšenia prietoku krvi. Viac živín sa dostane do trénovaných svalov a látky, ktoré
spôsobujú únavu, sa skôr vyplavia, čím sa dosiahnu lepšie výsledky a lepšia regenerácia.

odporúčane dávkovanie
V rámci prevencie a celkovej správnej funkcie organizmu by sa mala užívať 1 tableta denne ráno alebo pred spaním.
Arginín môžu užívať aj muži aj ženy. U žien sa užívanie L-arginínu prejavuje okrem priaznivých účinkov aj zvýšenou
vzušivosťou.
Ľudia, ktorí chcú zlepšiť svoju aktuálnu fyzickú kondíciu, by ho mali užívať pred fyzickou záťažou v závislosti od úrovne
trénovanosti, od 1 až 3 tablety cca. 30 - 50 minút pred záťažou. Pri náhodnom prekročení doporučených dávok nie sú
známe negatívne vplyvy, pretože dôjde k vylúčeniu množstva, ktoré organizmus nespotrebuje.

Zloženie
Arginin HCL, transparentná želatinová tobolka, rastlinný stearan horečnatý.

NUTRIČNÉ HODNOTY
Arginin HCI

1 kapsula

2 kapsuly

500 mg

1 000 mg

Upozornenie
Doplnok stravy. Výrobok nie je určený ako náhrada pestrej stravy. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C. Chráňte pred
priamym slnečným žiarením. Nie je určená pre deti, tehotné ženy a kojace matky. Ukladajte mimo dosahu detí. Výrobca
neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu
výroby.

