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Link do produktu: https://www.champions-supleshop.pl/amix-creage-120-kapsulek-p-2940.html

AMIX CreAge 120 kapsułek

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.
Amix Muscle Core CREAGE jest produktem nowej generacji w dziedzinie suplementów i odżywek kreatynowych ze względu na zawartość skoncentrowanej kreatyny
HCL. Kreatyna HCL jest solą, która pochodzi z kreatyny, przekładając się na jej lepszą rozpuszczalność i bio-dostępność w stosunku do zwykłego monohydratu
kreatyny. Kreatyna HCL nie wywołuje uczucia wzdęcia czy retencji wody, dzięki temu faza ładowania kreatyną jest zbędna, nie trzeba również robić przerw w jej
stosowaniu.
Amix Muscle Core CREAGE dostarcza aż 750 mg kreatyny HCL na jedną kapsułkę. Ta profesjonalna formuła zwiększająca siłę idealnie nadaje się dla sportowców,
kulturystów oraz każdego kto trenuje ciężko na siłowni.
Ta unikatowa formuła zawiera Methocel® CRT-ss (kontrolowany system wydzielania) dzięki czemu twoje rezultaty będą jeszcz lepsze !
Korzyści stosowania Amix Muscle Core CREAGE:
-

Wysoce skoncentrowana formuła
Nie ma fazy ładowania
Można stosować cały czas bez konieczności robienia przerw w cyklach
Zwiększa siłę, wytrzymałość oraz przyspiesza regenerację

Dawkowanie Amix Muscle Core CREAGE: Przyjmuj 2-4 kapsułki na 30-45 minut przed treningiem, popij obficie wodą. W dni nietreningowe przyjmuj 2-4 kapsułki
podczas dnia. Sportowcy stosujący kreatynę powinni przyjmować wystarczającą ilość płynów (przynajmniej 2-3 litry dziennie) w celu zwiększenia nawodnienia,
polepszenia funkcji metabolicznych. W celu zmaksymalizowania efektów połącz tą unikatową formułę z MuscleCore™ Amino Tabs with CreaPep®.
Pozostałe składniki : otoczka żelatynowa (powstała z czystej żelatyny, wody), barwniki : dwutlenek tytanu, stearynian magenzu, dwutlenek krzemu.
Methocel® jest zarejestrowanym znakiem towarowym ,,Dow Chemical Company''.Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25 ° C, w chłodnym, suchym
miejscu z dala od światła słonecznego. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Przechowywać z dala od dzieci. Nie używaj jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Nie
należy przekraczać zalecanej dziennej dawki! Producent nie odpowiada za szkody spowodowanie niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem.
Supplement Facts:
Serving size: 2 capsules
Servings per container:
60
Amount per Serving
Active ingredients
%
DV
Creatine HCL
1 500 mg
*
CRT-ss (Controlled Release Technology Support System)
Methocel® (Micro-Polymer Cellulose Ethers of Hydrophilic Matrix
Systems)
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