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Link do produktu: https://centrumkulturystyki.pl/white-blood-controlled-labs-p-18.html

White Blood - Controlled Labs
Cena

88,00 zł

Numer katalogowy

05865

Opis produktu
Controlled Labs White Blood - 90 kapsułek

Nasila pompę mięśniową-Zwiększa siłę i masę mięśni-Poprawia transport składników odżywczych-Poprawia transport tlenu do
komórek mięśniowych-Zwiększa wytrzymałość
White Blood™ to produkt stworzony z myślą o optymalizacji przepływu krwi i składników odżywczych w organizmie. Zawiera
związki rozszerzające naczynia krwionośne, a tym samym umożliwiające szybsze odżywienie i mocniejsze ukrwienie,
potrzebujących tego tkanek. Dodano również antyutleniacze w celu eliminacji szkodliwych wolnych rodników azotowych,
powstałych w wyniku zwiększonej produkcji tlenku azotu.
W skład White Blood™ wchodzą:
-Dwu-wodorochlorek estru etylowego argininy – bierze udział w powstawaniu tlenku azotu i tym samym wykazuje zdolność do
rozszerzania naczyń krwionośnych, pozwalając na lepsze ukrwienie mięśni i tkanek miękkich. W sposób pośredni bierze udział
w syntezie cGMP, które wraz z ATP, bierze udział w procesie skurczu mięśni oraz wykazuje działanie anaboliczne. Wpływa na
wydzielanie hormonu wzrostu, wspiera proces regeneracji wątroby, jest ważnym prekursorem dla kreatyny.
-Dwu-wodorochlorek estru tylowego ornityny - wykazuje synergizm działania względem argininy (w cyklu mocznikowym
ornityna przekształcana jest do argininy, która ponownie przekształcana jest do ornityny). Pobudza syntezę hormonu wzrostu,
dzięki czemu przyczynia się do redukcji tkanki tłuszczowej przy jednoczesnym wzroście tkanki mięśniowej. Dodatkowo,
ornityna wspiera poprawne funkcjonowanie układu odpornościowego i wątroby oraz pomaga w odbudowie zniszczonych
tkanek.
-Tauryna – pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi, wykazuje działanie antykataboliczne (ogranicza proces rozpadu
białek), zwiększa stężenie azotu w organizmie oraz pomaga obniżyć poziom cholesterolu.
-K-R-ALA – najskuteczniejsza forma kwasu alfa-liponowego. Zwiększa wrażliwość komórek na insulinę, reguluje poziom cukru
we krwi, wpływa na wychwyt glukozy oraz ilość dostarczanego tlenu, stymuluje produkcję tlenku azotu (rozszerza naczynia
krwionośne a tym samym poprawia krążenie krwi), zapobiega schorzeniom wzroku (duże stężenie ALA możemy znaleźć
właśnie w oku), wykazuje silną aktywność antyoksydacyjną, pozytywnie działa na koncentracje i odporność na stres.
-Koenzym Q10 - substancja witaminopodobna, warunkująca odpowiedni przebieg procesów energogennych (prowadzących do
powstania energii) w mitochondriach. Energia powstała w tych procesach jest niezbędna do funkcjonowania narządów
wewnętrznych, takich jak nerki, wątroba czy serce. Dodatkowo koenzym Q10 wspiera działanie układu immunologicznego,
poprawia wydolność fizyczną oraz pozytywnie wpływa na ogólny stan zdrowia.
Jak widzisz White Blood™ to suplement, którego twórcy postawili na sprawdzone składniki, które dzięki nowoczesnym
technologiom są jeszcze bardziej skuteczne.

Sposób użycia
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Stosuj jedną porcję (3 kapsułki) na 30-45 minut przed treningiem. Bierz tylko w dni treningowe.

Skład
Porcja: 3 kapsułki
Składniki aktywne
Mieszanka eNO + Anti-Oxide Complex™

2000 mg

Dwu-Wodorochlorek Etylowego Esteru Argininy

Dwu-Wodorochlorek Etylowego Esteru Ornityny

L-Tauryna

K-R-ALA

Koenzym Q10

Luteina

Kwas foliowy

Selen

Zeaksantyna

Kryptoksantyna

Alfa-karoten
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