weight gainer with bcaa regeneration

INFORMÁCIE O PRODUKTE

GAIN COMPLEX
WEIGHT GAINER WITH
BCAA REGENERATION

VÝHODY
• Obsahuje kompletný aminokyselinový
profil
• Obsahuje sacharidy s postupným
uvoľňovaním
• Ideálny na naberanie hmotnosti a rast
svalov
• Nízky obsah tuku
• Vynikajúca príchuť
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ČOKOLÁDA, ČOKOLÁDA + BANÁN, VANILKA
900, 3 000 g

L-LEUCINE
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BCAA Bomb Complex predstavuje ultrakoncentrovaný BCAA doplnok výživy s vysokým obsahom aminokyselín
leucín, izoleucín a valín v extrémne silnom pomere 8:1:1. Vysoký obsah aminokyselín zabezpečuje kvalitnú
ochranu svalov, rýchlu regeneráciu po tvrdých tréningoch a rast čistej svalovej hmoty. Navyše na ochranu svalovej hmoty po ťažkých tréningoch je pridaný L-glutamín so zvýšeným obsahom pre kvalitnú regeneráciu. Pravidelné užívanie tejto vysokoúčinnej aminokyselinovej zmesi zabezpečuje rýchle a trvácne prírastky čistej svalovej hmoty.

Okrem iných výhod môže byt pri vysokej zátaži premienaný na glukózu. Podporuje rekonvalescenciu
po zraneniach a podporuje uvoľňovanie rôznych
hormónov.

ISOLEUCINE
Stabilizuje a reguluje hladinu cukru v krvi. Potrebný
pre tvorbu hemoglobínu. Zvyšuje energiu, vytrvalosť a pomáha pri hojení a uzdravovaní svalových
tkanív.

VALINE

GLUTAMÍN

Udržiava rovnováhu dusíka v tele. Môže byť nápomocný pri liečbe ochorení pečene a žlčníka. Pomáha pri nedostatku aminokyselín.

Okrem množstva iných funkcií je prenášačom dusíka medzi tkanivami, regulátorom tvorby glykogénu
v pečeni a palivom v niektorých tkanivách. Bráni
devastácii svalstva.

CITRULÍN MALÁT
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Citrulín malát je jedinečná kombinácia aminokyseliny citrulínu a organického malátu. Citrulín pomáha pri odstraňovaní toxínov, ako je kyselina mliečna a amoniak, ktoré sú vedľajšími produktami intenzívnej fyzickej námahy, metabolizmu bielkovín
a katabolických svalov.

te
xt

Zloženie

am

odporúčane dávkovanie
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L-leucín, L-glutamín, L-valín, citrulín malát, sacharóza, aróma podľa príchute, sójový lecitín. Konzervant: kyselina citrónová.
Sladidlá: xylitol, sucralosa, acesulfam K.

Užívajte 10 gramov 1 krát denne 30 minút pred tréningom a rozmiešajte vždy s dostatočným množstvom vody alebo obľúbeného
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BBCA AMINO MATRIX
PepForm (leucinové peptidy)
L- Leucín
L- Izoleucín
V- Valín
L- Glutamin

100 g

10 g / 1 dávka

40 000 mg
5 000 mg
5 000 mg
40 000 mg
5 000 mg

4 000 mg
500 mg
500 mg
4 000 mg
500 mg

Upozornenie
Doplnok stravy. Nie je vhodné pre deti, tehotné ženy a kojace matky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote
do 25 °C starostlivo uzavreté. Chráňte pred mrazom a slnečným žiarením. Výrobca neručí za škody spôsobené nevhodným
použitím alebo skladovaním. Alergény: Obsahuje sóju.

