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Link do produktu: https://www.champions-supleshop.pl/real-pharm-real-isolate-100-1800-gram-p-3614.html

REAL PHARM Real Isolate 100
1800 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.

Real Pharm Real Isolate 100 - 1800 g jest produktem przeznaczonym głównie dla osób trenujących siłowo, ale też dla kulturystów. Z pomocą tej odżywki można
zadbać o swoje mięśnie w okresie redukcji, są one wtedy odpowiednio zabezpieczone. Ma się pewność, że nie utraci się swojej mocy i będzie się dalej w dobrej formie
fizycznej. Poza tym osoby stosujące zapewniają sobie idealny efekt antykataboliczny. Wspiera się też różnorodne procesy anaboliczne zachodzące w organizmie.
Mięśnie stają się odżywione, gotowe do działania i na pewno nie zawiodą oczekiwań sportowców podczas bardzo ważnych zawodów sportowych. Dzięki rozwiniętym
mięśniom można pozwolić sobie na dźwiganie jeszcze większych ciężarów lub też na dłuższe treningi na zdecydowanie większej intensywności. To doprowadzi w efekcie
do tego, że zawodnik stanie się jeszcze bardziej wytrwały i stanie się poważnym konkurentem dla swoich największych przeciwników.

Zastosowanie

Z produktu najlepiej korzystać, gdy sportowiec znajduje się na redukcji, jednak warto przedyskutować stosowanie tej odżywki ze swoim trenerem, tak aby rozpocząć
kurację we właściwym momencie. Jest to optymalne przedsięwzięcie dla osób, które chcą wzmocnić swoje mięśnie i sprawić, że w trakcie zawodów siłowych okażą się
one niezawodne. Tym samym zdobywa się przewagę nad przeciwnikami. Mięśnie stają się mocniejsze oraz bardziej wydajne, nie odczuwa się też żadnego bólu. Można
więc wykonywać naprawdę trudne ćwiczenia siłowe praktycznie przez cały tydzień. Nie trzeba się też obawiać o regenerację swoich mięśni, ponieważ będą one w stanie
regenerować się z dnia na dzień. Dzięki temu trenujące osoby zapewniają sobie bardziej optymalny plan treningowy, dopasowany ściśle do ich wypracowanych
możliwości.

Składniki: izolat białka serwatki, kakao (w smaku czekoladowym), aromat, kwas cytrynowy o smaku truskawkowym, karboksymetyloceluloza (substancja
zagęszczająca), sukraloza (substancja słodząca), barwniki: koncentrat soku buraczanego, beta karoten, karmel E150c, ryboflawina E101 – użyte w zależności od
smaku. Zawiera substancje słodzące.

Wartość odżywcza

100g

30g

Wartość Energetyczna

366,7 kcal/1535 KJ

110 kcal/461 KJ

Tłuszcze

0,3g

0,09g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0,05g

0,02g

Węglowodany

1g

0,3g

w tym cukry

1g

0,3g

Błonnik

0,8g

0,24g

Białko

90g

27g

sól

0,5g

0,15g
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1 porcję produktu wymieszać z 200ml – 300ml wody lub odtłuszczonego mleka. Spożywać do 3 razy dziennie. Nie przekraczać maksymalnej ilości 3 porcji do spożycia
dziennie. Produkt nie jest przeznaczony dla osób chorych na nerki. Miarka załączona do opakowania. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych i zdrowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smak : czekolada , masło orzechowe , karmel , ciastko z kremem , mango-banan , czekolada , karmel , naturalny

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

