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AMINOKWASY BCAA CAPSULES 120 KAPSUŁEK
 

cena: 44,84 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent formotiva

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

BCAA CAPSULES to idealna kompozycja aminokwasów rozgałęzionych (Branched Chain Amino Acids: L-leucyny, L-izoleucyny i L-
waliny) w optymalnym stosunku 2:1:1. Aminokwasy egzogenne zawarte w BCAA CAPSULES stanowią jeden z podstawowych
składników budujących białka mięśniowe.

Szczególne wysokie zapotrzebowanie na owe aminokwasy występuje w trakcie intensywnego wysiłku, kiedy są one metabolizowane w
mięśniach i wykorzystywane, jako źródło energii. Formułę produktu wzbogacono o witaminę B6, która nie tylko pomaga zmniejszyć
uczucie zmęczenia i znużenia, ale także przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu oraz
prawidłowego metabolizmu.

Każda kapsułka BCAA CAPSULES dostarcza 1100 mg najwyższej jakości aminokwasów BCAA, co bardzo ułatwia precyzyjną
suplementację i zwiększa wygodę stosowania. Produkt polecany jest zarówno sportowcom sylwetkowym, jak i wytrzymałościowym,
którym zależy na zwiększeniu spożycia aminokwasów rozgałęzionych w diecie.

Składniki:
L-leucyna,
L-izoleucyna,
L- walina,
substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

Składniki kapsułki:
żelatyna, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza oraz dwutlenek tytanu.

Sposób użycia:

Dorośli:
5 kapsułek 2 razy dziennie.
W dni treningowe: 5 kapsułek przed treningiem oraz po treningu, popijając dużą ilością wody (co najmniej
250 ml).
W dni nietreningowe: 2 razy dziennie po 5 kapsułek ok. 30 min. przed posiłkami popijając dużą ilością wody (co najmniej 250 ml)
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O producencie:

Linia suplementów diety Formotiva została stworzona w oparciu o najwyższe standardy jakościowe oraz certyfikowane komponenty,
które sprawiają, że spełnia ona potrzeby najbardziej wymagających zawodników, sportowców i osób aktywnych fizycznie.

Dzięki doświadczonej i wysoce wykwalifikowanej kadrze, wykorzystaniu zaawansowanych technologii farmaceutycznych i
najnowocześniejszego zaplecza badawczego, powstały produkty Formotiva Pharma Nutrition.
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