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Hi Tec Protein 1000 g
Cena

125,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

P3003

PKWiU

10.89.19.0

Producent

Hi Tec Nutrition

Opis produktu
Mieszanina WPC, kazeiny i białka pszenicznego. Zawiera 85% pełnowartościowego białka o BV=125
1000g dostępne w foliowym woreczku
2250g dostępne w foliowym woreczku

Hi Tec Protein
HI TEC PROTEIN jest preparatem wzbogacającym dietę sportowca w najbardziej wartościowe białko. To odżywka
trójskładnikowa zawierająca 85% białka w suchej masie. Komponentem białkowym preparatu jest mieszanina koncentratu
białka serwatkowego, kazeiny i białka pszenicznego, które razem dostarczają organizmowi pełen zestaw aminokwasów egzo- i
endogennych w optymalnym składzie i proporcjach. Poszczególne komponenty białkowe preparatu uzupełniają się wzajemnie
tworząc w ten sposób produkt o bardzo wysokiej wartości biologicznej BV= 125 i długim czasie wchłaniania. Mieszanina białka
zwierzęcego z roślinnym zapewnia skuteczny wzrost mięśni przy minimalnym przyroście tkanki tłuszczowej i wzroście poziomu
cholesterolu we krwi. Zawarty w preparacie koncentrat białka serwatkowego charakteryzuje się bardzo wysoką wartością
odżywczą oraz aktywnością anaboliczną i immunostymulującą. Dzięki wysokiej zawartości glutaminy oraz aminokwasów
BCAA HI TEC PROTEIN poprawia bilans azotowy ustroju oraz wykazuje silne działanie antykataboliczne. HI TEC PROTEIN
polecany jest sportowcom pragnącym uzupełnić niedobór białka, powstający przy zwiększonym wysiłku fizycznym
(kulturystyka, sport wyczynowy), bądź osobom stosującym dietę redukcyjną o obniżonej zawartości kalorii. Preparat stanowi
także doskonałe uzupełnienie białka w diecie osób będących w okresie rekonwalescencji.

Składniki:
Ultrafiltrowany koncentrat białek serwatkowych, białko pszeniczne, kazeinian wapnia, kwas askorbinowy (wit. C), nikotynamid
(wit. B3), octan α-tokoferylu (wit. E), pantotenian wapnia (wit. B5), azotan tiaminy (wit. B1), ryboflawina (wit. B2),
chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), kwas foliowy (folacyna), biotyna, cyjanokobalamina (wit. B12), substancje słodzące
(cyklaminian sodu, sacharynian sodu), kwas cytrynowy (regulator kwasowości), aromat identyczny z naturalnym, kakao (dla
smaku czekoladowego), barwnik: czerwień koszenilowa E 124 (dla smaku truskawkowego).
Sposób użycia / dawkowanie:
25 gramów (2 łyżki stołowe) proszku rozpuścić w 250 ml mleka, spożywać po posiłkach lub między posiłkami.
Dni treningowe : rano po przebudzeniu, jedną godzinę przed treningiem (można zastosować jako osobny posiłek
przedtreningowy), ok. 30 minut po treningu wraz z węglowodanami o wysokim indeksie glikemicznym, przed snem.
Dni nietreningowe : trzy razy dziennie (rano, w ciągu dnia, przed snem)
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