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Creatinin? monohidrat, pulbere
Distribuitor: VitalTrend
Cod produs: VT002
Disponibilitate: 6

Pre?: 25,00 Lei

Short Description
Creatinina este o substan?? proteic? foarte popular? cu rol important în mecanismul
contrac?iei musculare. Substan?a are o popularitete foarte mare în rândul sportivilor ?i
totodat? este cel mai eficient produs folosit de cei care fac body-building.

Descriere

Creatinin? monohidrat, praf buvabil

Specificac?ii:
Praful monohidrat, creatinin? cu puritate de 100%, mod de prezentare: 250 g, 500 g, 1 kg
?i 3 kg

Ce este creatinin? monohidrat??
Praful monohidrat, creatinin? cu puritate de 100%
Creatinina este o substan?? proteic? foarte popular? cu rol important în mecanismul
contrac?iei musculare. Substan?a are o popularitete foarte mare în rândul sportivilor ?i

totodat? este cel mai eficient produs folosit de cei care fac body-building. Ceratinina este
produs? ?i de organism din trei aminoacizi într-o cantitate de 1g/zi. Ea se reg?se?te
natural în carne ?i este absorbit? de ?esutul muscular, fiind transformat în creatinin?fosforic?. Substan?a are un rol important în contrac?ia muscular? furnizându-i energia
necesar?.
Cei ce efectueaz? antrenamente intensive zilnice au nevoie de o cantitate mult mai mare
de creatinin?-fosforic? pentru regenerarea ATP în musculatur?. În body-building este
r?spândit în special aplicarea compusului creatininei-monohidrate.
Creatinina a fost descoperit? la începutul anilor 1800, ca un element de compozi?ie al
c?rnii, dar r?spândirea folosirii acesteia printre sportivi s-a produs în anii 1980-1990 cu
toate c? influen?a ei pozitiv? în performan?a sportiv? a fost scoas? în eviden?? începând
cu anii 1920.
Popularitatea creatininei este în cre?tere în rândul sportivilor dup? ce i-a fost confirmat
?tiin?ific efectul ei rapid ?i spectaculos de corectare a formei mu?chilor cu o siguran??
maxim?.
Efectul principal al mecanismului ei este c? aprovizioneaz? mu?chii-cadru cu energia
necesar?, ceea ce face posibil expunerea organismului la un efort mai mare ?i
îmbun?t??irea performan?elor sportive pentru c? munca depus? se manifest? ?i în
cre?terea mu?chilor.
-

Este demonstrat efectul ei de cre?tere a rezisten?ei

-

Spore?te greutatea corporal?

-

Intensific? puterea mu?chiilor

-

Întârzie apari?ia st?rii de oboseal?

-

Îmbun?t??e?te func?iile inimii

-

Diminueaz? nivelul de trigliceride ?i de colesterol din sânge

Deoarece creatinina se reg?se?te ?i în organismul uman, acesta o trateaz? cu u?urin??.
Nivelul acestei substan?e proteice este mai înalt în organismele mai tinere, dar cu
înaintarea vârstei acest nivel începe s? scad? ?i din acest? cauz? folosirea acestui
supliment alimentar va avea o necesitate ?i mai mare. Scopul complet?rii dietei cu
creatinina este reglarea ATP-ului corpului uman, De men?ionat este faptul c? în timpul
sintezei ATP, organismul folose?te creatinina, iar ATP-ul este substan?a care furnizeaz?

energie pentru musculatur?. Dac? organismul este suplimentat cu creatinin?, acesta poate
s? produc? mai mult ATP, lucru care va duce la stimularea mu?chilor la puterea lor
maxim?, adic? va duce la cre?terea volumului celulelor acestora.

Ingrediente: Monohidrat de creatinin? 100%. Nu con?ine alt? substan?? ad?ugat?.

Mod de administrare
Doza zilnic? recomandat?: o linguri?? de creatinin? de 5 ml (3,5g)
Greutate/Volum: 0,7 g/ml
Aceast? doz? poate fi administrat? oral, în mai multe rate pe parcursul zilei, înaintea
meselor cu multe lichide.
La consumul acestei substan?e sportivul trebuie s? aib? în vedere faptul c? se vorbe?te
despre dou? tipuri de doz?ri: de înc?rcare ?i de men?inere. Doza de înc?rcare înseamn?
primele zile de administrare a creatininei când vorbim de o doz? mai mare pe zi, deci
când se încarc? organismul. Cercet?rile au ar?tat c? substan?a are efectul ei maxim dac?
în primele 5 zile consumul acesteia se produce în doze mai mari. Doza de înc?rcare este
de 6-8g administrat? în 4-5 por?ii egale pe parcursul zilei. Fiecare gram de substan??
necesit? 1 dl de ap?, dar trebuie s? aib? în vedere c? consumul mare de ap? s? nu se
produc? înaintea expunerilor organismului la for??, de exemplu în timpul competi?iilor
sportive. Doza de men?inere este de 3-4g pe zi.
Unele cercet?ri arat? c? combinarea consumului de creatinin? cu unele b?uturi de 30-35g
de carbohidra?i va duce la m?rirea concentra?iei ?i a performan?elor mu?chilor. Dac?
con?inutul de carbohidra?i se m?re?te la 75-80g acesta va duce la m?rirea nivelului de
insulin? ducând la cre?terea efectului acestuia, încorporarea creatininei în mu?chi. Deci
încorporarea creatininei în mu?chi se produce mai repede dac? se combin? cu
carbohidra?i. În cazuri optime pentru sportivi se recomand? folosirea a 35-80g de
glucoz? sau 40-50g de proteine din zer, dar sunt speciali?ti care pledeaz? ?i pentru acidul
lopoic. Trebuie avut în vedere faptul c? creatinina se dizolv? greu în ap? rece, deci se
recomand? dizolvarea a 5-10g de substan?? în 2-3dl de ap? cald?, iar diluarea, în
continuare, în ap? rece.
Consumul se recomand? diminea?a, imediat dup? trezire. Dar cercet?torii au ar?tat c?
creatinina se descompune repede în mediu acidic, deci acidul gastric accelereaz?

descompunerea acesteia ?i deci nu se absoarbe total, pierzând din efect. Prin urmare, cu
cât trece mai repede prin stomac, cu atât mai mare îi va fi efectul! Dar nu se recomand?
luarea acesteia cu lapte, cu b?utur? carbogazoas? sau cu shake-uri de diferite proteine. Se
recomand? administrarea proteinelor din zer sau de albumen în combina?ie cu creatinina
pentru c? proteinele se încorporeaz? mai eficient în mu?chi, dar acest? combina?ie s? se
fac? alternativ.
Cel mai sigur este consumul acesteia cu ap? ?i cu glucoz?!
În timpul curei cu creatinin? nu se recomand? consumul de cafea ?i de coca-cola! Dar se
recomand? consumul mânc?rurilor mai s?rate pentru c? ionii de sodiu faciliteaz?
absorb?ia.
Consumul zilnic de ap? va cre?te, de asemenea, pe durata curei, 2-4 litri de ap? pe zi
pentru c? creatinina leag? mult? ap? în ?esuturi, iar apa faciliteaz? crearea st?rii
anabolice, deci construc?iile de musculare.
O cur? de creatinin? poate s? cuprind? o perioad? de 2-3 luni, dup? care se recomand? o
pauz? de 1,5-2 luni pentru restabilirea nivelului normal de creatinin? din organism!
Cerecet?rile arat? c? curele lungi cu creatinin? pentru cre?terea greut??ii sunt inutile
pentru c? organismul se obi?nuie?te cu acest? substan?? ?i nu va avea niciun efect în
continuare la îmbun?t??irea performan?ei ?i efectele secundare vor afecta s?n?tatea în
mod serios.

Modul de prezentare ?i de împachetare: cutii de 250, 500, 1000g ?i 3000g.
Transportul se face în flacoane albe sigilate de form? cilindric? în form? de pudr?.

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

Aten?ie: Aten?ie: Nu se administreaz? la gravide, la cele care al?pteaz? ?i la copii. 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. 1920
?ara de origine: UE
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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