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Olimp sport Pro Whey Shake cream cookies 700g
 

Cena: 94,69 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent OLIMP LABORATORIES

Opakowanie 700 g

Postać -

Wysyłka
zamówienia

w 3-5 dni roboczych

Opis produktu
 

Działanie Suplement diety oparty na trzech rodzajach białek frakcji serwatkowej mleka: izolacie, koncentracie i hydrolizacie .
Wzbogacony wysoką zawartością aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach bocznych (BCAA) oraz aminokwasów siarkowych, w tym
cysteiny- jednego z głównych składników glutationu - cząsteczki o bardzo silnym działaniu antyoksydacyjnym. Dla osób o zwiększonym
zapotrzebowaniu na białko, dążących do rozwoju masy mięśniowej, głównie sportowców wyczynowych i ćwiczących rekreacyjnie.  
Składniki 71,1% preparaty białkowe (ultrafiltrowany koncentrat białek serwatkowych (z mleka), izolat białek serwatkowych (z mleka),
hydrolizat białek serwatkowych (z mleka)), maltodekstryny, aromaty, substancje zagęszczające – guma arabska, guma ksantanowa, sól
sodowa karboksymetylocelulozy; 1,25% L-glutamina, olej ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi (olej MCT), 0,5% tauryna,
skrobia kukurydzy woskowej, izomaltuloza*, fruktoza, substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza, cyklaminiany; regulator
kwasowości – chlorek potasu; emulgator – lecytyna sojowa; barwniki: koszenila (dla wszystkich rodzajów smaków: truskawkowych,
truskawkowo-kiwi, wiśniowych i wiśniowo-bananowych), E 150c (dla wszystkich rodzajów smaków: cookies cream, toffi, czekoladowych,
ice coffee, kawowych, capucino, tiramisu, orzechów laskowych), ryboflawina, E 133 (dla wszystkich rodzajów smaków pistacjowych).
*Izomaltuloza stanowi źródło glukozy i fruktozy.  Dawkowanie 1-3 porcji dziennie – po przebudzeniu, pomiędzy posiłkami, po treningu
lub przed snem. 1 porcję preparatu (35 g = 1 miarka) rozpuścić w 200 ml1 wody. Spożyć zaraz po przygotowaniu. Nie należy
przekraczać zalecanej dziennej porcji 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. Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników preparatu. 
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