Waxy Vol 2kg PhD

Nízký glykemický index, patentovaná forma komplexních sacharidů s unikátními vlastnostmi
formulovaná pro elitní a aktivní sportovce, neobsahuje prakticky žádné jednoduché cukry, díky
tomu je jeho osmolalita velice nízká i při vysokých dávká
Rating: Not
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Ask a question about this product
VýrobcePhD

Popis
„Celozrnné“
sacharidy s nízkým GI ( Glykemický index ), zdravý a efektivní zdroj energie.
Chcete vědět čím se liší WAXY VOLTM od ostatních známých forem sacharidů? Způsobují Vám tyto
sacharidy, jako je maltodextrin, dextróza, nebo fruktóza zažívací problémy? Nevíte co s tím?
Přijímáte obrovské „množství“ těstovin, rýže a dalších zdrojů energie každý den? Je pro Vás
obtížné zajistit regeneraci, či růst čisté svalové hmoty tou nejrychlejší a nejefektivnější
cestou? Jsme hrdí na to, že Vám můžeme představit WAXY VOLTM, speciálně enzymaticky upravený
„celozrnný“ škrob z ječmene, s nízkým glykemickým indexem a vysokým obsahem zdravých beta
glukanů, vlákniny a všech osmi esenciálních aminokyselin nezbytných pro svalovou regeneraci.
Charakteristika produktu
• Nízký glykemický index, molekulární struktura WAXY VOLTM je téměř identická s molekulární
strukturou svalového cukru glykogenu v lidském organizmu
• patentovaná forma komplexních sacharidů s unikátními vlastnostmi formulovaná pro elitní a
aktivní sportovce
• WAXY VOLTM neobsahuje prakticky žádné jednoduché cukry, díky tomu je jeho osmolalita velice
nízká i při vysokých dávkách ( nezatěžuje zažívací trakt a velice rychle se vstřebává )
• Podpora dlouhodobého výkonu a vytrvalost
• Rychlá regenerace a doplnění zásob glykogenu
• Ideální pro sacharidovou „superkompenzaci“ i pro objemový trénink
• Ideální zdroj sacharidů pro tvorbu špičkových gainerů, v kombinaci s vhodným zdrojem
proteinů
• Zdravý zdroj sacharidů, díky WAXY VOLTM se můžete normálně stravovat bez přejídání a
dosáhnete optímálních zásob glykogenu
• WAXY VOLTM je vhodným transporním médiem pro další účinné látky jako jsou volné
aminokyseliny, kreatin, arginin a další, jejichž účinek výrazně znásobuje
WAXY VOLTM obsahuje
• Všech 8 esenciálních aminokyselin v optimálním poměru pro lidský organizmus
• Komplex sacharidů s postupným uvolňováním energie
• Beta-Glukany, které pomáhají optimalizovat funkci imunitního systému, snižovat hladinu
cholesterolu a napomáhají regulovat hladinu cukrů v krvi
• Rozpustná vláknina, která umožňuje optimální trávení a vstřebávání všech živin
• Enzymy, které se podílejí na boji proti nežádoucím volným radikálům
• S.O.D. – super oxid dismutáza představuje jeden z nejúčinnějších enzymů působících proti
volným radikálům
• Vitamíny a minerály v jejich přirozených formách ( pocházející z ječmene)
• Nenasycené mastné kyseliny
Kdy užívat WAXY VOLTM
• Před tréninkem k zajištění dostatečných zásob glykogenu
• Během tréninku, který je delšího charakteru, jako je sportovní zápas, či závod
• Po ukončení sportovního výkonu, k zajištění rychlé regenerace
• Na svačinu během dne, k zajištění dostatečných zásob energie
Složení:
SUPERFINE LONG CHAIN ENDURAGRAIN – škrob z ječmene, kyselina citronová, přírodně identické a
umělé aroma, přírodní barvivo ( jen příchuť berry blast ), přírodní barvivo kukurmin ( jen
příchuť mango crush), sladidlo – sukralóza
Balení: 2 kg
Příchuť: natural, mango crush, berry blast
Dávkování:
Přidejte jednu odměrku do 300 – 350 ml vody a protřepejte v šejkru po dobu cca 5 sekund. Pro
každou další odměrku přidejte vždy dalších 200 ml vody.
Kombinace WAXY VOLTM s dalšími produkty:
15-30 minut před zahájením tréninku: rozmixujte 1 odměrku WAXY VOLTM v 300 ml vody, můžete
kombinovat s dávkou V-MAX PUMP, kterou přimícháte do předtréninkového nápoje.
SUPERGAINER: Rozmixujte 1-2 odměrky WAXY VOLTM natural s jednou dávkou PHARMA WHEY, popř.
PHARMA BLEND – přidejte 500 ml vody. Protřepejte v šejkru po dobu cca 10 sekund.
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Potravina určená pro zvláštní výživu.

