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WPC+WPI INSTANT Odżywka
Białkowa 30g. - Gymtec
Cena

5,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

18300

Producent

Gymtec

Opis produktu
WPC+WPI INSTANT Odżywka Białkowa 30g. - Gymtec

Podstawowym składnikiem diety osób trenujących wysiłkowo jest białko, dlatego produkt taki, jak WPC 80+ WPI 90 INSTANT
powinien znaleźć się w ich codziennej diecie. To odpowiednia dawka protein, która pozwala na zdrową budowę tkanki
mięśniowej, bez zaburzania ogólnego bilansu energetycznego w organizmie. Dzięki temu produktowi, w łatwy sposób
zregenerujesz siły po intensywnych ćwiczeniach fizycznych, będąc pewnym, że nie spowoduje to wzrostu ilości Twojej tkanki
tłuszczowej.

9 zalet produktu WPC 80+ WPI 90 INSTANT
Skład oparty na naturalnym białku serwatkowym
Wysoka zawartość aminokwasów
Produkt w postaci koncentratu
Dostępność w różnorodnej gamie intensywnych smaków
Średni czas wchłaniania
Równomierny proces uwalniania energii
Kontrola nad ilością dostarczanych wartości odżywczych
Naturalne barwniki, pochodzenia roślinnego
Słodzone naturalnymi komponentami – stewia i erytrytol

Dlaczego warto kupić suplement WPC 80?
WPC 80+ WPI 90 INSTANT to produkt, wyróżniający się składem. Ilość węglowodanów i tłuszczów jest znikoma. Wyrób ten nie
zawiera żadnych dodatków w postaci sztucznych składników. WPC 80 + WPI 90 INSTANT to niskokaloryczny suplement dla
osób trenujących sporty wysiłkowe oraz stosujących zbilansowane diety. Produkt ten doskonale regeneruje mięśnie i nie
przyczynia się do zwiększania tkanki tłuszczowej. Zawarte w nim aminokwasy usprawniają metabolizm i prawidłowy rozwój
masy mięśniowej. Produkt nie zawiera dodatku cukru, enzymów trawiennych ani chemicznych barwników. Koncentrat WPC 80
+ WPI 90 łatwo się wchłania. Doskonały smak zachęca do spożywania tego wyjątkowego, bo opartego na naturalnych
składnikach, suplementu diety.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smak: Blueberry / Jagodowy , Mint raspberry / mięta malina , Vanilla / Wanilia , Vanilla Ice Cream / Lody waniliowe
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Sposób użycia
Spożycie WPC 80 powinno być dopasowane do stosowanej diety i jej kaloryczności.
Porcję 30 gram rozpuścić w 200 ml wody. Ten suplement diety może być również wykorzystywany jako wzbogacający dodatek
do deserów i dań.
Jeśli dbasz o swoją sylwetkę i zależ Ci na zdrowym odżywianiu w czasie intensywnych treningów, to wybierz WPC 80+ WPI 90
– koncentrat naturalnego białka!

Skład
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