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Olimp sport Iso Plus Powder tropic blue 1505g
 

Cena: 85,36 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent OLIMP LABORATORIES

Opakowanie 1505 g

Postać prosz.

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Działanie Suplement diety w proszku do przyrządzania napoju izotonicznego, który intensywnie i w maksymalnym stopniu nawadnia
organizm, przywracając mu równowagę wodno-elektrolitową podczas i po wysiłku. Specjalna receptura izotoniczna została wzbogacona
L-karnityną i L-glutaminą, które dodatkowo wspomagają organizm w trakcie długotrwałego wysiłku fizycznego. Dodatek witamin
uzupełnia zwiększoną ich utratę z organizmu w trakcie treningu. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych ćwiczących rekreacyjnie i
sportowców, obciążonych dużym wysiłkiem fizycznym.  Składniki cukier, maltodekstryny, glukoza, fruktoza, regulatory kwasowości –
kwas cytrynowy, kwas jabłkowy; 3,1% składniki mineralne (chlorek sodu, sole potasowe kwasu ortofosforowego, sole wapniowe kwasu
ortofosforowego, cytrynian sodu, węglan magnezu), substancje zagęszczające – guma arabska, guma ksantanowa, sól sodowa
karboksymetylocelulozy; aromaty, 1,1% L-glutamina, 0,4% L-winian L-karnityny, 0,23% witaminy (kwas L-askorbinowy – wit.C, octan
DL-?-tokoferylu – wit. E, amid kwasu nikotynowego – niacyna, D-biotyna – biotyna, octan retinylu – wit.A, D-pantotenian wapnia – kwas
pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, cholekalcyferol – wit. D, kwas pteroilomonoglutaminowy – folian, monoazotan
tiaminy – wit. B1, ryboflawina – wit. B2, cyjanokobalamina – wit. B12), substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza; barwniki: karoteny
(A), koszenila (B), ryboflawiny (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), błękit patentowy V (G), indygokarmin (H), chlorofile i chlorofiliny (I),
kurkumina (J), antocyjany (K), ekstrakt z papryki (L), betanina (M), węgiel roślinny (N). (A)-(Z) – W zależności od smaku produktu symbol
(A-Z) użytego składnika znajduje się obok daty minimalnej trwałości (najlepiej spożyć przed).  Dawkowanie 1 porcja dziennie w trakcie
treningu. 1 porcję (17,5 g proszku = 1,5 miarki) rozpuścić w 250 ml wody. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia.  Uwaga Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób
żywienia i zdrowy tryb życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
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