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Link do produktu: https://www.champions-supleshop.pl/7nutrition-bodybuilder-1500gram-p-4135.html

7NUTRITION Bodybuilder
1500gram

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.

7NUTRITION Bodybuilder to odżywka na bazie najwyżej jakości białek oraz węglowodanów zaprojektowana w celu uzupełnienia diety w składniki potrzebne do wzrostu
masy ciała. Zastosowanie wielu źródeł gwarantuje stały dopływ składników odżywczych do mięśni, stwarzając odpowiednie warunki do wzrostu.
Każda porcja 7NUTRITION Bodybuilder dostarcza aminokwasów potrzebnych do budowy mięśni, a także paliwa w postaci węglowodanów o różnym tempie
wchłaniania (skrobia kukurydziana, skrobia ryżowa), tak aby trening mógł być ciężki a efekty satysfakcjonujące. Produkt to doskonałe rozwiązanie dla osób szczupłych,
którym zależy na wyraźnym zwiększeniu siły i masy mięśni, jak również wagi ciała.
7NUTRITION Bodybuilder to produkt kompleksowy, który pozwala nie tylko pokryć zapotrzebowanie na energię, ale dostarcza jej jedynie z najwyższej jakości źródeł.
Zawiera białka mleka (hydrolizat, izolat, kazeina micelarna) a także dodatek oleju MCT i z powodzeniem może służyć jako zamienny, nadal wartościowy, posiłek.

ZALECANY SPOSÓB UŻYCIA

Porcję (200g = 5 miarek) rozpuścić w wodzie lub mleko. Spożywać po przygotowaniu.
Dni treningowe: 1 porcja pomiędzy głównymi posiłkami, kolejna bezpośrednio po treningu;
Dni bez treningu: 1 porcja pomiędzy głównymi posiłkami, 2-3 razy dziennie;

INFORMACJE ŻYWIENIOWE

Składniki produktu:

100g

1 porcja (200g)

Energy / Energia

1623 kJ / 383 kcal

3246 kJ / 766 kcal

Protein (in dry matter) / Białko (w suchej masie)

20 g

40 g

Fat / Tłuszcze

2,5 g

5g

with Saturated / w tym nasycone

0,7 g

1,4 g

Carbohydrate / Węglowodany

70 g

140 g

with Sugars / w tym cukry proste

9,8 g

19,6 g

Salt / Sól
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