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Link do produktu: https://centrumkulturystyki.pl/anticatabolix-125-tabl-fitness-authority-p-2038.html

Anticatabolix 125 tabl. Fitness Authority
Cena

58,80 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

06075

Kod EAN

5907657143775

Producent

Fitness Authority

Opis produktu

Anticatabolix 125 tabl. - Fitness Authority
XTREME ANTICATABOLIX® dostarcza synergistyczna i kompletną kompozycję najwyższej jakości aminokwasów o
rozgałęzionych łańcuchach BCAA oraz L- glutaminę w wysokich dawkach. Mieszanka aminokwasów będących podstawą
XTREME ANTICATABOLIX® wykazuje silne działanie antykataboliczne poprzez zapewnianie pozytywnego bilansu azotowego w
mięśniach . Dzięki zastosowaniu optymalnych dawek poszczególnych aminokwasów w produkcie każda porcja XTREME
ANTICATABOLIX® skutecznie przyspiesza powysiłkową regenerację mięśni oraz silnie stymuluje wszystkie procesy
anaboliczne w tkance mięśniowej. Efektywność działania XTREME ANTICATABOLIX® w powysiłkowej regeneracji jest
dodatkowo wspierana przez działanie glutaminy. Duża zawartość tego aminokwasu nie tylko silnie pobudza syntezę białek, ale
też jest prekursorem jednego z najsilniejszych w ludzki organizmie przeciwutleniaczy – glutationu oraz ma wpływ na naturalną
odporność organizmu. Z XTREME ANTICATABOLIX® po treningowa regeneracja pozwala na maksymalny wzrost masy i siły
mięśni! XTREME ANTICATABOLIX® jest teraz dostępny w dwóch różnych formach - proszku i tabletek. Od teraz każdy może
wybrać najbardziej dla siebie wygodną formę tego wyjątkowego produktu.
Korzyści:
Zapewnia szybką regenerację mięśni
Stymuluje syntezę białek mięśniowych
Zapewnia dodatni bilans azotowy
Skutecznie hamuje procesy kataboliczne
Wspiera naturalną odporność organizmu
Optymalne i skuteczne dawki BCAA i Glutaminy

Sposób użycia
1 porcja z 150 ml wody lub soku 30-45 min przed treningiem i/lub bezpośrednio po treningu. Dla najlepszych efektów - 2
porcje z 300 ml wody lub soku 30-45 min przed treningiem i/lub bezpośrednio po treningu. Blistry: Spożyć 1 porcję z 150 ml
wody przed i 1 porcje w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu treningu. Proszek: Rozpuścić 2 miarki proszku w 250 ml
wody. Spożyć ½ porcji przed i ½ porcji w trakcie treningu. Nie przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu.

Skład
Porcja: 5 tabletek
Składniki aktywne
Białko
Tłuszcz
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5g
0g

Węglowodany
L-glutamina
L-leucyna
L-izoleucyna
L-walina
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0g
2500mg
1250mg
625mg
625mg

