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NUTRILITE ODŻYWKA XS z białkiem serwatkowym o smaku
kakaowo - czekoladowym 700g
 

Cena: 273,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 700g

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościXS™ Odżywka z białkiem serwatkowym natychmiast dostarcza organizmowi wysoką dawkę białka, które sprzyja budowie
beztłuszczowej masy mięśniowej po zakończeniu treningu oraz przyspiesza proces regeneracji.Jakie korzyści związane są z
przyjmowaniem odżywki?XS™ Odżywka z białkiem serwatkowym ma zadanie zmaksymalizować korzyści płynące z ćwiczeń fizycznych,
dostarczając organizmowi niezbędnej dawki wysokiej jakości białka, kiedy ten potrzebuje go najbardziej.Każda porcja odżywki zapewnia
29 g białka, w tym 5 g naturalnych aminokwasów BCAA. Jedna porcja spożyta po zakończeniu treningu wspiera organizm osób, których
celem jest zbudowanie wysportowanej sylwetki.Zwiększa tempo syntezy białek. Wcześniejsze rozpoczęcie tego procesu optymalizuje
korzyści oraz czas potrzebny na regenerację.Zawiera kompleks z czerwonej pomarańczy oraz witaminy C i E, które zapewniają
kompleksową ochronę komórek.Chroni komórki przed skutkami stresu oksydacyjnego.Dlaczego warto przyjmować odżywkę?Uzyskanie
maksymalnych efektów podczas każdego treningu związane jest z wyborem suplementów, które pracują tak ciężko jak Ty. XS™
Odżywka z białkiem serwatkowym została stworzona, aby wspomóc proces budowy beztłuszczowej masy mięśniowej po zakończeniu
treningu. Odżywkę z hydrolizowanym białkiem serwatkowym należy stosować po zakończeniu ćwiczeń fizycznych, aby zapewnić
organizmowi odpowiednią ilość protein. Hydrolizowane białko ulega wchłonięciu przez organizm szybciej niż zwykłe białko, a witaminy C
i E chronią komórki przed skutkami stresu oksydacyjnego.FaktyStanowi część większej linii produktów XS Sport. Zapewnia regeneracją
po zakończeniu ćwiczeń fizycznych.Hydrolizowane białko serwatkowe daje rezultaty szybciej niż mniej rafinowane białka.

Zalecane spożycie3 miarki (40 g) odżywki dodać do 150-260 ml wody (lub mleka) zgodnie z preferencjami smakowymi. Składniki
najlepiej jest zmiksować w kielichu shakera. Spożywać w ciągu 60 minut po zakończeniu sesji ćwiczeń fizycznych, aby wspomóc proces
regeneracji organizmu.Równie ważne jest przestrzeganie zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb
życia.WażneJedna porcja szybko działającej i skutecznej odżywki dostarcza 29 g najwyższej jakości hydrolizowanego białka.Preparat
zawiera składniki odżywcze oraz kluczowe witaminy, które chronią komórki narażone na stres podczas ćwiczeń.Odżywkę należy
spożywać po zakończeniu treningu, aby wspomóc proces budowy beztłuszczowej masy mięśniowej i szybciej się
zregenerować.Suplement produkowany w USA.SkładnikiHydrolizowane białko serwatki (mleko), proszek kakaowy o niskiej zawartosci
tłuszczu, zabielacz (olej sojowy, maltodekstryna, białko mleka, emulgator: lecytyna sojowa), substancja zageszczajaca: guma guar,
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cytrynian tripotasowy, aromat, regulator kwasowosci: cytrynian tripotasowy, weglan wapnia, weglan magnezu, sól (chlorek sodu),
aromat naturalny, wyciag z czerwonej pomaranczy (100 mg/porcja), olej palmowy, substancja słodzaca: sukraloza (E 955), witamina C
(kwas askorbinowy), niacyna (nikotynamid), witamina E (DL alfa tokoferol), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6
(chlorowodorek pirodyksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), kwas foliowy.

 

Warto?? od?ywcza

  Na 100 g Na porcj?40 g w 260 ml wody

Warto?? energetyczna (kcal)   338 kcal  135 kcal

Warto?? energetyczna (kJ)  1435 kJ   574 kJ

T?uszcze  3,2 g  1,3 g

w tym kwasy t?uszczowe
nasycone

 0,6 g   0,2 g

W?glowodany  2 g  0,8 g

w tym cukry   0,1 g  0 g

B?onnik  3 g  1,2 g

Bia?ko  73 g  29 g

Sól  1,4 g   0,56 g

 

Przygotowanie: 40g w 260 ml wody

 Witaminy  Per 100 g NRV in % Per serving40 g NRV in %

Witamina E 4,5 mg 37,5 2 mg  15

Witamina C  30 mg   37,5 12 mg   15

Tiamina 0,41 mg 37,5  0,16 mg   15

Niacyna 6,0 mg 37,5  2,4 mg  15

Witamina B6 0,70 mg 50  0,28 mg  20

Kwas foliowy 240?g  120  96 ?g  48
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Witaminy  Per 100 g NRV in % Per serving40 g NRV in %

Witamina B12 5,4 ?g 216 2,1 ?g  86

Kwas
pantotenowy  

 1,4 g 100 2,4 ?g  40

Minera?y

Potas 1600 mg  80  640 mg  32

Wap? 720 mg  90  288 mg  36

Magnez  210 mg  56  84 mg  22

 

*RWS: Referencyjna warto?? spo?ycia

ProducentProducent:Access Business Group LLCBuena Park, CA 90621 USADystrybutor:Amway Polska Sp. z o.o.ul. Puławska
366a02-819 Warszawa
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

