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Link do produktu: https://www.champions-supleshop.pl/pharma-first-casein-plus-1820-gram-p-3709.html

PHARMA FIRST Casein Plus
1820 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.

Wolnodziałające białko o różnym czasie wchłaniania do organizmu. Bogate jest w BCAA i l-glutaminę, co przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej oraz
utrzymania zdrowia stawów i kości. Casein Plus to nie tylko wysoka jakość, ale również pyszny, unikalny smak.
Pharma First Casein Plus to kompletne białka mleka z dodatkiem aminokwasów, do stosowania przed snem.
Nie ma wątpliwości, że białko mleka jest jednym z najlepszych źródeł białka! W nowoczesnej technologii możemy oddzielić poszczególne składniki białkowe z mleka i
stworzyć produkty o różnych właściwościach. Nasza kazeina lub kazeinian białka są to tak zwanymi "pełnymi białkami", ponieważ dostarczają organizmowi
aminokwasy, w tym 9 niezbędnych. CASEIN+ jest uważany za pełny posiłek lub idealne źródło białka przed snem. Może być również stosowane, jako białko po
treningu. Kazeina i kazeinian mają wysoką zawartość aminokwasów o rozgałęzionym łańcuchu (BCAA) i L- glutaminy, która jest najbardziej obficie występującym
aminokwasem w ciele człowieka. CASEIN+ ma wysoką zawartość białka, która przyczynia się do utrzymania i wzrostu masy mięśniowej, a także do utrzymania
zdrowych kości.* Wapń obecny w białkach przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni i metabolizmu energetycznego oraz przekaźnictwa nerwowego. Jest
on potrzebny także do utrzymania zdrowych kości i zębów*.
* Te stwierdzenia zostały dowiedzione naukowo i były autoryzowane przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority).
Zalety odżywki białkowej Pharma First Casein Plus do stosowania przed snem:
zawiera białko o długim czasie wchłaniania,
bogate w bcaa i glutaminę,
nie zawiera aspartamu,
świetne smaki.
Skład Pharma First Casein Plus: Informacja żywieniowa:

w porcji 26 g

w porcji 100 g

Wartość energetyczna

92 kcal

354 kcal

Białko

18 g

69,2 g

Węglowodany
w tym cukry

3,8 g
1,5 g

14,6 g
5,7 g

Tłuszcze
w tym tłuszcze nasycone

0,5 g
0,3 g

1,9 g
1,15 g

Cholesterol

0,009 g

0,034 g

Błonnik pokarmowy

0g

0g

Sód

0,019 g

0,73 g

Potas

72 mg

276,9 mg

Wapń

470 mg

1807,6 mg

Skład szczegółowy Pharma First Casein Plus Czekoladowy: Koncentrat kazeiny micelarnej, Kazeinian wapnia, Maltodekstryna, proszek kakao (10-12%), aromat
(czekoladowy), substancja zagęszczająca (Guma ksantanowa), substancje słodzące (Acesulfam K, Sukraloza).
Skład szczegółowy Pharma First Casein Plus Truskawkowy: Koncentrat kazeiny micelarnej, Kazeinian wapnia, Maltodekstryna, aromat (truskawkowy),
Dekstroza, substancja zagęszczająca (Guma ksantanowa), substancje słodzące (Acesulfam K, Sukraloza), regulator kwasowości (Kwas cytrynowy), barwnik (Betanina).
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Skład szczegółowy Pharma First Casein Plus Waniliowy: Koncentrat kazeiny micelarnej, Kazeinian wapnia, Maltodekstryna, aromat (waniliowy), Dekstroza,
substancja zagęszczająca (Guma ksantanowa), substancje słodzące (Sukraloza, Acesulfam K).
Informacja o alergenach: Zawiera białko z mleka! Wyprodukowano w zakładzie przetwarzającym mleko, soję, białko jaj, gluten i orzeszki arachidowe.
Opis i charakterystyka odżywki białkowej zawierającej kazeinę micelarną Pharma First Casein Plus:
1 porcja = 26 g
Ilość porcji w opakowaniu: 35
Zawartość opakowania: 910 g
Sposób użycia odżywki wysokobiałkowej dla sportowców i kulturystów Pharma First Casein Plus:
Należy rozpuścić 1 porcję w 300 ml płynu. Do stosowania przed snem lub w ciągu dnia, kiedy mamy długą przerwę pomiędzy posiłkami. Produkt nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Sposób dawkowania:
Dni treningowe: 1 porcja przed snem
Dni nietreningowe: 1 porcja przed snem

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smak : czekolada , czekolada
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