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Dextroz?
Distribuitor: VitalTrend
Cod produs: VT0040
Disponibilitate: 2 - 3 Days

Pre?: 10,00 Lei

Short Description
Pe numele cunoscut glucoza este din categoria carbohidra?ilor. Dextroza este o molecul?
ce se reg?se?te ?i în natur?, de ex. În fructe dulci ?i în miere. Este cel mai simplu
carbohidrat. Se absoarbe imediat. Este cea mai rapid? surs? de energie. Este cel mai
folosit ingredient al produselor ieftine de cre?terea masei totale.

Descriere

Dextroz? (glucoz?) pulbere

Pe numele cunoscut glucoza este din categoria carbohidra?ilor. Dextroza este o molecul?
ce se reg?se?te ?i în natur?, de ex. În fructe dulci ?i în miere. Este cel mai simplu
carbohidrat. Se absoarbe imediat. Este cea mai rapid? surs? de energie. Este cel mai
folosit ingredient al produselor ieftine de cre?terea masei totale.
Din cauza absorb?iei rapide favorizeaz? cre?terea brusc? a glucozei din sange si nivelul
de insulina, care favorizeaz? pomparea substan?ele nutritive în mu?chi.
Folosirea rapid? a acestei substan?e favorizeaz? depunerea de gr?sime. Un alt dezavantaj
este c? dup? cre?tera brusc? a nivelului de glucoz? din sânge se produce o recensiune

rapid?.

De ce este important? dextroza pentru organismul uman?
Corpul uman are nevoie de energie ce câ?tig? în mod principal din dextroz?. Este nevoie
de aceast? energie pentru buna func?ionare a creierului, a musculaturii, a circula?iei ?i
pentru bna func?ionare a inimii, pl?mânilor ?i intestinelor.
Consumul excesiv de glucoz? provoac? în mod inevitabil obezitate.

Când este recomandat? administrarea?
Atunci când organismului îi lipse?te sursa rapid? de energie. De obcei dup? exerci?iile
fizice, dar ?i în alte situa?ii. Este important de re?inut c? nu trebuie utilizat? o cantitate
mare deoadat? în scurt timp. Cu toate c? va avea efect rapid ?i va cre?te nivelul de
glucoz? în sânge va elibera insulin? mult? ceea ce poate cauza o reducere drastic? al
nivelului de zah?r din sânge dup? o periad? destul de scurt? dup? administrare.

Avantajul:
Datorit? absorb?iei rapide poate fi utilizat în timpul activit??ilor sportive în cazul în care
este necesar? o surs? de carbohidra?i imediat?, deoarece dextroz? îmbun?t??e?te celulele
alimentare cu energie, produce o cre?tere brusc? a nivelului de zahar din sange si
insulina, ceea ce favorizeaz? construirea nutrien?ilor în mu?chi.
Dextroza în sistemul nervos central este de asemenea necesar?, deoarece creierul
foloseste ca surs? de energie glucoza.
În cazul lipsei de glucoza apare oboseala, depresia, epuizarea fizic? ?i psihic?. Pe
parcursul sportului acest lucru se manifest? în performan?? redus?.

Dezavantaje:
Ini?ial cre?te nivelul de zah?r acesta se va reduce sub nivelul ini?ial în cel mai scurt

timp.
O alt? problem? este faptul c? ceea ce mu?chiul nu a putut folosi a fost în exces este
stocat sub forma de grasime corporala.

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

Valoare nutritiv? medie
Carbohidra?i (g)

În 100 g produs
100g (400 kcal)

Loc de p?strare: Ferit de raze directe de soare, în loc uscat ?i r?coros.

Modul de prezentare ?i de împachetare: 1 kg, transportul se face în pungi duplex de
blocare

Aten?ie: Consumul nu este recomandat celor cu diabet zaharat sau hipoglicemie.

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:
?ara de origine: UE
Produc?tor: Vita-Trend KFT H 1046 Budapesta
Nu utiliza?i acest supliment alimentar dup? data de expirare înscrie?i pe etichet?.
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