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BIOGENIX Monster Mass 6800
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.
Monster Mass® 2.0 – nowoczesne rozwiązanie dla profesjonalistów

Monster Mass® 2.0 to długo wyczekiwane panaceum dla „hardgainerów” na przyrosty wysokiej jakości masy mięśniowej.

Wraz z rosnącymi wymaganiami osób aktywnych fizycznie w kontekście skuteczności i jakości oferowanych dla nich produktów w formie suplementów diety, najwięksi
potentaci tego rynku, tacy jak BIOGENIX bazując na swym ogromnym doświadczeniu i wiedzy tworzy produkty coraz bardziej zaawansowane w swym składzie.
Dedykowane są one między innymi dla osób, którym ze szczególną trudnością przychodzi budowanie czystej, wysokiej jakości masy mięśniowej, tzw. „hardgainerów”.
Kierowane do nich produkty węglowodanowo - białkowe muszą mieć szczególny i subtelny skład, aby zmaksymalizować syntezę białek mięśniowych przy minimalnej
rozbudowie tkanki tłuszczowej, co jest niestety częstą przypadłością wielu „gainerów” tego typu dostępnych na rynku.
BIOGENIX zgodnie z przyświecającą mu ideą „The next step in sport nutrition” po raz kolejny wyprzedza swoje czasy produktem Monster Mass® 2.0 ultra
skutecznym, oferującym maksymalne przyrosty czystych, suchych, nabitych mięśni. W swej najnowszej odsłonie zakodowanej jako 2.0 oferuje aż 7 rodzajów
źródeł białka o diametralnie różnej kinetyce wchłaniania, dzięki czemu pokrycie zapotrzebowania regenerującego się organizmu rozciągniętym w czasie strumieniem
anabolicznie działających aminokwasów jest pełne.

W Monster Mass® 2.0 znajdziesz zatem:

- hydrolizat białek serwatkowych,
- koncentratu białek serwatkowych,
- izolat białek serwatkowych,
- izolat białek mleka,
- albumina białka jaja,
- hydrolizat białek kolagenowych,
- peptyd glutaminowy.

Dodatkowo celem błyskawicznego zahamowania katabolizmu potreningowego czy nocnego, do tego już maksymalnie nasyconego proteinami składu
Monster Mass® 2.0 dodano:
- L-glutaminę,
- Chlorowodorek L-argininy,
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- Taurynę
w sumarycznej ilości ponad 3,3 g na jedną ultraskoncentrowaną porcję.

Zestawienie źródeł białka o różnej kinetyce wchłaniania wraz z wolnymi aminokwasami pozwoliło na utrzymanie zaawansowanego matrixu proteinowego opartego w
znacznej mierze na białkach o najwyższej wartości współczynnika wartości biologicznej. Charakteryzują się one dodatkowo wzorcową wartością wskaźnika strawności
PDCAAS, bazującego na zapotrzebowaniu na poszczególne aminokwasy u ludzi i zdolności źródła białka do jego strawienia. Niezwykle istotna dla szybkiego budowania
masy mięśniowej jest bardzo wysoka zawartość aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach bocznych (BCAA).

Poza pełnowartościowymi białkami, istota działania Monster Mass® 2.0 zasada się na ideologii użycia węglowodanów o mieszanych wartościach IG w przełomowej
merytorycznie kombinacji, decydującej o założeniach działania Monster Mass® 2.0.

Bazę węglowodanową dla produktu z BIOGENIX stanowią:
- izomaltuloza,

- skrobia kukurydzy woskowej,

- maltodekstryna.

Monster Mass® 2.0 wyznacza najnowsze trendy w jakości i skuteczności działania odżywek węglowodanowo-białkowych.
Celem stosowania Monster Mass® 2.0 jest wytworzenie środowiska anabolicznego szczególnie w okresie powysiłkowym.
Monster Mass® 2.0 idealnie współgra z:

- w celu skrajnej maksymalizacji przyrostów masy mięśniowej sugeruje się dodatkowe stosowanie w okresie przedtreningowym z Cell Pump® Revolution i BCAA genix
RELOAD,
- w ciągu dnia DAA-genix™ PRO CUT,
- w każdym z przypadków zaleca się stosowanie produktu witaminowo-mineralnego Vita-genix® men Sport AM/PM.
CO W CHODZI W SKŁAD BIOGENIX MONSTER MASS 2.0?

Skład 75g

Wartość energetyczna 294 kcal
Tłuszcz 1,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,1 g
Węglowodany 57 g
- w tym cukry 23 g
Błonnik 0 g
Białko 13 g
Sól 0,34 g
L-glutamina 1125 mg
Chlorowodorek L-argininy 1125 mg
Tauryna 1125 mg

JAK STOSOWAĆ BIOGENIX MONSTER MASS 2.0?

1–3 porcji dziennie (pomiędzy posiłkami oraz na ok. 1 godz. przed i po treningu). 1 porcję (75 g = 2 miarki) rozpuścić w 150 ml wody.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smak : czekolada , czekolada
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