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1000 Ljubljana
Davčna št.: SI93644396
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E-mail: orders@maxximum-shop.com
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Datum: 24.03.2019

Raden 150 tablet + GRATIS Keel 100 g
- Kola/limeta
Kategorija: Mišična masa
Dobavljivost: predvidena dobava 27.03.2019
Šifra: 2719

Cena: 31,90€ 58,80€

(slika je simbolična)

Tehnične Speciﬁkacije
Oblika embalaže: Plastična posoda
Vrsta pakiranja: Tablete
Teža: 100 g
Pakiranje: 150 tablet
Okus: Kola/limeta

Kratek opis
AKCIJA - ob nakupu izdelka Raden 150 tablet, prejmete še DARILO
Keel 100 g - Kola/limeta! Akcija velja le pri nakupu preko spletne
trgovine. Akcija velja do razpodaje zalog.

AKCIJA - ob nakupu izdelka Raden 150 tablet, prejmete
še DARILO Keel 100 g - Kola/limeta! Akcija velja le pri
nakupu preko spletne trgovine. Akcija velja do razpodaje
zalog.

Raden 150 tablet
Izdelek Raden vsebuje kombinacijo BCAA aminokislin, glutamina in
vitaminov B1 in B6.
Dodatek aminokislin z razvejano verižno zgradbo (BCAA) L-levcin, Lizolevcin in L-valin služi kot material za izgradnjo L-alanina.
Aminokislina glutamin predstavlja kar 60% delež aminokislinske sestave
mišice. Zato je zelo pomembno, da vzdržujemo ustrezen nivo L-glutamina.
Izdelek Raden ima še dodana vitamin B1 in B6, ki pomagata pri pravilnem
delovanju živčnega sistema in vzdrževanju normalnih psiholoških funkcij.

UPORABA:
Dnevno zaužijemo 5 tablet Raden s kozarcem vode (kadarkoli čez dan ali
po treningu).

Keel 100 g - Kola/limeta
Izdelek Keel vsebuje kombinacijo beta-alanina, kreatina in kofeina.
Beta alanin ima ključno vlogo pri sintezi dipeptida karnosina, ki nastane s
spojitvijo dveh aminokislin - beta-alanina in histidina. V mišičnem tkivu je
histidina že v osnovi zelo veliko, zato je v obliki dodatka smiselno dodajati
le beta alanin.
Kreatin povečuje telesno zmogljivost pri kratkih, zaporednih in zelo
intenzivnih telesnih naporih. Koristni učinek se lahko doseže ob dnevnem
vnosu 3 g kreatina.
Izdelek Keel je namenjen posameznikom, ki se intenzivno ukvarjajo s
športom.

UPORABA:
5 g (2 merici) Keel raztopimo v 100 ml vode in zaužijemo enkrat dnevno.

