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Beta-Alanine, pulbere
Distribuitor: VitalTrend
Cod produs: VT003
Disponibilitate: 4

Pre?: 55,00 Lei
2 or more 45,00 Lei

Short Description
Beta-alanina este singurul aminoacid esen?ial care se reg?se?te ?i în natur?. Substan?a
este una dintre produsele de descompunere a carnozinei ?i una dintre constituen?ii de
baz? al acidului pantotenic, adic? a vitaminei B5. Beta-Alanina influen?eaz? cre?terea
concentra?iei carnozinei mu?chilor.

Descriere

Beta-Alanine, praf buvabil

Specificac?ii:
Praful beta-Alanine cu puritate de 100%, mod de prezentare: 250 g, 500 g ?i 1 kg

Ce este beta-Alanine?
Beta-alanina este singurul aminoacid esen?ial care se reg?se?te ?i în natur?. Substan?a
este una dintre produsele de descompunere a carnozinei ?i una dintre constituen?ii de

baz? al acidului pantotenic, adic? a vitaminei B5. Beta-Alanina influen?eaz? cre?terea
concentra?iei carnozinei mu?chilor. Carnozina (beta-alanyl-L-histidine) este o substan??
format? din dou? aminoacide, ?i are un rol major în m?rirea performan?ei sportive.
În timpul antrenamentelor, nivelul pH-ului din mul?chii afla?i în sarcin? duce la o
condi?ie acidic? a organismului ?i care duce, în continuare, la oboseal? ?i la o senza?ie
de arsur?. Carnozina va func?iona ca o materie de tampon, care va proteja sistemul
muscular de acidificare, lucru care va duce la amânarea obosirii mu?chilor. Aplicarea
prafului buvabil beta-Alanine poate duce la cre?terea nivelului de carnozin? din mu?chi,
lucru care s-ar putea întârzia apari?ia senza?iei de oboseal? ?i totodat? ar putea cre?te
performan?a mu?chilor. Praful este recomandat pentru toate sporturile.
Efectul maxim al substan?ei se poate ob?ine dup? aproximativ 4-6 s?pt?mâni de consum.
-

Poate s? creasc? nivelul carnozinei din mu?chi

-

Întârzie momentul apari?iei senza?iei de oboseal?

-

Poate s? favorizeze puterea de performan??

Sinergii
Consumul împreun? a celor dou? substan?e, a ?-Alaninei ?i a monohidratului de
creatinin?, va amplifica reciproc ?i sinergic efectul acestora, ca prin consecin?? va
rezulta cre?terea for?ei ?i a volumului mu?chilor slabi, totodat? sc?derea gr?simii
corporale fa?? de aplicarea de sine st?t?toare a monohidratului de creatinin?.

Ingrediente: ?-Alanin? 100%. Nu con?ine alt? substan?? ad?ugat?..

Mod de administrare
Doza zilnic? este de 5ml = 4g = o lingur? ?tears?
Se consum? amestecat? în ap? sau în capsule, în mai multe por?ii egale pe parcursul
zilei.
Greutate/Volum: 0,75 g/ml

Modul de prezentare ?i de împachetare: cutii de 250, 500 ?i 1000g. Transportul se face
în flacoane albe sigilate de form? cilindric? în form? de pudr?.

Loc de p?strare la loc uscat ?i rece, departe de lumina soarelui.

Aten?ie: ?-Alanina nu se administreaz? celor ce sufer? de hyper beta alaninaemie. Nu se
administreaz? la gravide, la cele care al?pteaz? ?i la copii. Consumul într-o cantitate mai
mare poate duce la eriteme pe piele. Eritemele sunt inofensive pentru organism ?i trec cu
reducerea dozei. Acest produs a fost conceput pentru sportivi ?i pentru cei care exercit?
un efort fizic. Este un aliment pentru utiliz?ri nutri?ionale speciale.
Suplimentul alimentar nu înlocuie?te mesele principale ?i modul de via?? s?n?tos! Nu
dep??i?i doza zilnic? recomandat?! Se depoziteaz? la un loc ferit de copii!
Informa?iile din prospectul ?i informatiile postate pe site-ul Vita-Trend nu înlocuiesc
sfatul medicului. În toate cazurile se recomand? consultarea medicului de familie.
Alte informa?ii:
Notificat: INSP-CRSP Cluj cu seria AC nr. 1927
?ara de origine: EU
Produc?tor: Vita-Trend SRL H 1046 Budapesta
Nu utiliza?i acest supliment alimentar dup? data de expirare înscrie?i pe etichet?.
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