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Fructoz?
Distribuitor: VitalTrend
Cod produs: VT0042
Disponibilitate: 2 - 3 Days

Pre?: 16,00 Lei

Short Description
Fructoza sau zah?rul din fructe, este cel mai dulce dintre zaharuri, în forma sa natural? se
reg?se?te în fructe ?i miere. Ketohexoza apar?inând monozaharidelor, în stare liber? este
larg r?spândit? atât flor? cât ?i în fauna.

Descriere
Fructoza (zah?rul din fructe)

Fructoza sau zah?rul din fructe, este cel mai dulce dintre zaharuri, în forma sa natural? se
reg?se?te în fructe ?i miere.
Ketohexoza apar?inând monozaharidelor, în stare liber? este larg r?spândit? atât flor? cât
?i în fauna.
Se reg?se?te în nivel ridicat în sucul fructelor ?i în miere, este componenta zaharozei.
Asem?n?tor glucozei din punt de vedere biologic este un carbohidrat important.
Spre deosebire de alte zaharuri, fructoza nu are nevoie de inzulin? s? se infiltreze în
celule, astfel încât fructoza este absorbit? în mod direct, dar rata de absorb?ie este doar
moderat?.

Nivelul glucozei din sânge cre?te mai lent decât în cazul dextrozei (glucozei).
Fructoz? în mod selectiv umple depozitele de glicogen în ficat produce trigliceride din
organism, care este transformat în gr?sime.
Consumul în excesiv de fructoza poate cauza cre?terea depunerilor de gr?sime în
organism. Recomandat este consumul înainte de antrenamente ?i înaintea efortului fizic
prelungit.
Fructozei este cel mai dulce dintre zaharuri ca gust, mai dulce decât sfecla de zah?r, astfel
încât pentru a ob?ine acela?i efect de îndulcireeste necesar? doar aportul de 30-40% mai
pu?in fa?? de zah?rul tradi?ional.

Cum ?i când se poate folosi?
În consumul fructozei un aspect important este modului în care sunt saturate glicogenele
din ficat (în cazul în care satura?ia este mare, stocate e va face sub form? de fructoz? în
exces de gr?sime). Este greu de ghicit acest lucru de aceea este important determinarea
timpului optim.
Prin urmare, expertii recomanda consumul diminea?a dup? trezire, deoarece în acest timp
ficatul are glicogenele sc?zute. Un alt timp optim pentru consum este cu 30-60 minute
înainte de exerci?iile fizice (doar dac? nu sa consumat o mas? plin? de carbohidra?i)

Câteva sfaturi pentru consum:
Diminea?a: aport egal de fructoz? ?i glucoz? (blocheaz? reduc?ia masei musculare ?i
catabolsimul)
Înaintea exerci?iilor fizice: fructoz? ?i mai pu?in? glucoz?
Dup? exerci?iile fizice: nivel mai mare de glucoz? ?i mai mic? de fructoz? (umple
depozitele de glicogen musculare mai repede, promovând astfel cre?terea masei
musculare)
Dextroza (glucoza), în amestec cu maltodextrina în forma de b?utur? de înlocuire de
carbohidra?i este ideal? înainte ?i în timpul antrenamentului.

Ingrediente: 100% fructoza. 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

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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