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6PAK CrM3 Pak 500 gram

Opis produktu
Uwaga! Opis produktu pochodzi zazwyczaj z oficjalnej strony producenta lub od dystrybutora danej marki na Polskę. Jeżeli potrzebujesz większej ilości informacji przed zakupem,
skontaktuj się bezpośrednio ze sklepem. Każdemu klientowi po zakupie przysługuje prawo do bezpłatnego indywidualnego doboru dawkowania. Dostępna jest również opcja
bezpłatnego przed zakupowego doboru produktów w zależności od oczekiwanego rezultatu.

6PAK Nutrition CrM3 Pak jest znakomitym preparatem na bazie jednej z najbardziej anabolicznych substancji jaką jest kreatyna w formie jabłczanu trikreatyny.
Produkt polecany jest w głównej mierze osobom aktywnym fizycznie, których marzeniem jest maksymalne przyśpieszenie uzyskiwanych efektów. Kreatyna zwiększa
wydolność fizyczną w przypadku następujących po sobie krótkich, bardzo intensywnych ćwiczeń fizycznych, a korzystny efekt jej stosowania jest obserwowany już przy
spożyciu 3g dziennie.
6PAK Nutrition CrM3 Pak powstał z myślą o najbardziej wymagających sportowcach, którzy poszukują produktów o najwyższej jakości i skutecznym działaniu.
Formuła preparatu obejmuje także dodatek tauryny oraz witaminy B6. Warto podkreślić, że jabłczan trikreatyny charakteryzuje się znacznie większą stabilnością
chemiczną (nie konwertuje tak szybko do niepotrzebnej kreatyniny) od klasycznego monohydratu kreatyny. Jest też znacznie lepiej rozpuszczalny, co ma znaczenie dla
przyswajalności każdej porcji. Jabłczan kreatyny składa się z cząsteczki kreatyny oraz jabłczanu należącego do grupy hydroksykwasów karboksylowych posiadających
zdolność stymulowania insuliny, która jest jednym z najważniejszych hormonów (odpowiada ona między innymi za transport kreatyny do komórek mięśniowych).
Kreatyna jest jedną z najsilniejszych substancji o charakterze anabolicznym, która jest w pełni bezpieczna (nie wywiera negatywnego wpływu na zdrowy organizm)
oraz legalna. Stosowana jest przez sportowców na całym świecie już od około 25 lat i z powodzeniem wspiera osiągane przez nich efekty w postaci rozwoju tkanki
mięśniowej oraz siły fizycznej. Jabłczan kreatyny zachował pełną siłę anaboliczną przy jednoczesnym ograniczeniu praktycznie do minimum efektu wiązania wody
podskórnej. Jeżeli obawiasz się negatywnych skutków ubocznych – powinieneś wiedzieć, że jest to jedna z najlepiej przebadanych na wielu płaszczyznach substancji
chemicznych. Wielokrotnie wykazano brak negatywnego wpływu na zdrowy organizm. Dzięki przemyślanej formule Twoje efekty będą coraz lepsze, niemal z dnia na
dzień. Mięśnie będą większe oraz twardsze – co z pewnością wpłynie na znaczną poprawę Twojego samopoczucia i motywacji do dalszej walki o upragnioną sylwetkę.
DODATEK TAURYNY I WITAMINY B6
6PAK Nutrition CrM3 Pak został wzbogacony o taurynę oraz witaminę B6 – nie są to przypadkowe dodatki.
Tauryna podobnie jak insulina oddziałuje na receptory poprawiające transport substancji odżywczych do komórek mięśniowych - w tym kreatyny oraz aminokwasów
warunkujących szybką regenerację oraz rozwój tkanki mięśniowej. Jest to bardzo popularny dodatek do kreatyny.
Witamina B6, podobnie jak reszta witamin z tej grupy bierze udział w przemianach energetycznych (metabolizmie substancji odżywczych), ale także pomaga uporać
się z niekontrolowanymi skurczami mięśni oraz wpływa pozytywnie na procesy związane z powstawaniem nowych komórek krwi.
6PAK Nutrition CrM3 Pak - 500g
Porcja:
Ilość
porcji
opakowaniu:
Opakowanie:

5g
w50
500g

Wartość
Odżywcza
/Na 5g
Informacja Żywieniowa:

% RWS*

Jabłczan trikreatyny

4400mg1.2 / 4550mg3

-

w tym kreatyna

3300mg1.2 / 3412 mg3

-

Tauryna

380mg1.2 / 400mg3

-

Witamina B6

1.4mg

100%

Składniki: Jabłczan trikreatyny, tauryna, aromaty1,2, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)2, substancja słodząca (sukraloza)1,2, barwniki (karoteny1, czerwień koszenilowa2)
Czerwień koszenilowa może wywierać szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. Dotyczy produktu o smaku: ananasowego1, wiśniowo-cytrynowego2,
naturalnego (pure)3
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