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NUTREND Carbosnack 50 ml
saszetka NOWE PRAKTYCZNE
OTWIERANIE

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.

NOWA WERSJA !!!

Smaczny żel dla sportowców oraz dla osób aktywnych fizycznie i umysłowo, stanowiący źródło energii z efektem wydłużonego uwalniania różnych
form węglowodanów. Carbosnack można stosować przed, w trakcie i po wysiłku. Efekt energetyczny potęguje tauryna ograniczająca zmęczenie i
glicyna wspomagająca pracę mięśni.
Żel energetyczny przeznaczony do uzupełnienia energii w trakcie wysiłku fizycznego lub umysłowego. Przewaga węglowodanów prostych (szybka energia) w formie
glukozy w kombinacji z maltodekstryną. Brak w składzie minerałów umożliwia dowolne łączenie z napojami sportowymi, bez ryzyka przedawkowania. Tauryna
optymalizuje przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe w sytuacjach wyczerpania energetycznego. Glicyna jest wykorzystywana jako źródło energii oraz zmniejsza negatywne
działanie kwaśnych produktów przemiany materii powstających w trakcie wysiłku.
Zalecane dawkowanie:
½ - 1 saszetek dziennie, dzieci powyżej 3 lat ½ saszetki dziennie;
należy uzupełniać płyny;
po otwarciu zużyć do 24 godzin.
Przeznaczenie:
-

dodanie szybkiej energii przed, w trakcie oraz po wysiłku;
uzupełnienie potencjału energetycznego; przezwyciężanie kryzysów energetycznych.
przewaga szybkich cukrów prostych;
żel nie zamarza;
nie zawiera tłuszczu;
praktyczna zamknięcie.

Wartości odżywcze: CARBOSNACK 100 g - 55 g
Wartość energetyczna 754,9 kJ /177,6 kcal 415,1 kJ / 97,6 kcal
Białko 1,3 g 0,7 g
Węglowodany 42,8 g 23,6 g
Cukry 32,7 g 18,0 g
Tłuszcze 0 g 0 g
Nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g
Błonnik pokarmowy 0 g 0 g
Sód 0 g 0 g
Tauryna 909 mg 500 mg
Glicyna 909 mg 500 mg

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smak : lemon , green apple , cytryna , morela , cola , jagoda
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