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UNS Bcaa Instant 500 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.
UNS BCAA INSTANT EXTREME jest to specjalistyczny suplement diety o wysokiej rozpuszczalności, którego aktywność wynika ze skoncentrowanego połączenia
aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach bocznych (BCAA) – L-leucyny, L-izoleucyny i L-waliny w stosunku masowym 2:1:1, których stężenie wynosi aż 90%.
Preparat ten zaprojektowano z myślą o sportowcach wyczynowych i ćwiczących rekreacyjnie, w celu poprawy masy i wytrzymałości mięśni szkieletowych oraz
wydajnego przyspieszenia regeneracji powysiłkowej.

- Uderzeniowa dawka aż 9 g BCAA w porcji,

- wysoka aktywność antykataboliczna,

- imponujący potencjał anaboliczny,

- jeszcze szybsza regeneracja powysiłkowa.

W organizmie człowieka, dokładnie tak jak w UNS BCAA INSTANT EXTREME BCAA występują przede wszystkim w tkance mięśniowej, gdzie stanowią ponad 35% jej
masy całkowitej. Ich skojarzone działanie anaboliczne, skutecznie wspiera wzrost tkanki mięśniowej. Ponadto służą jako źródło energii dla pracujących
mięśni, w momencie gdy zapasy glikogenu ulegają wyczerpaniu.

BCAA nie tylko hamują katabolizm, ale dodatkowo pobudzają syntezę białek w mięśniach. Wpływają pośrednio na produkcję głównych hormonów anabolicznych,
którymi są testosteron i insulina.

L- leucyna służy jako wewnątrzkomórkowy sygnalizator, zmieniający odczyt genów i włączający w organizmie stan anabolizmu, więc posiada ona 10-krotnie większą
zdolność pobudzania syntezy włókien mięśniowych niż każdy inny aminokwas.

Zalecane dzienne spożycie :

1 porcję (2 miarki = 10 g) rozpuścić w 200 ml wody. W dni treningowe - 1 porcja przed treningiem i 1 porcja po treningu, w dni nietreningowe - 1 porcja rano, przed
posiłkiem. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa :
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- Może zawierać śladowe ilości pochodnych mleka, soi, pszenicy, jaj, selera i gorczycy, arachidów.

- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

- Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

- Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

- Preparat powinien być przechowywane w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla dzieci.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smak : cukierek lodowy , owoce skandynawskie , ananas , cukierki lodowe , ananas , limetka , truskawka , ananas ,
pomarańcza , jabłko , jabłko - mięta , jabłko-mięta , cytryna , cola , czarna porzeczka , gruszka , kiwi
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