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Datum: 17.09.2021

Vitargo + Electrolyte 2 kg
Kategorija: Kompleksni
Dobavljivost: predvidena dobava 22.09.2021
Šifra: 2359

Cena: 34,90€

(slika je simbolična)

Tehnične Speciﬁkacije

Kratek opis
Izdelek Vitargo + Electrolyte je energijski napitek z Vitargom in minerali.

Vrsta embalaže: Plastična posoda
Vrsta pakiranja: Prašek
Masa: 2 kg
Okus: Grozdje, Limona

Izdelek Vitargo + Electrolyte je energijski napitek z Vitargom in
minerali. Njegova prednost je, da ima nizko osmolalnost, zato je ultra
hipotoničen napitek.
Vitargo je patentiran ogljikov hidrat z edinstvenimi lastnostmi, posebej
zasnovan za elitne športnike, ki potrebujejo učinkovito kopičenje lahko
dosegljive energije (glikogena) v telesu. Po zgradbi je razmeroma velika
molekula ogljikovega hidrata (večja kot ogljikovi hidrati v običajnih
športnih napitkih); njegova molekulska zgradba spominja na glikogen.
Poleg Vitarga izdelek Vitargo + Electrolyte vsebuje še:
• natrij,
• kalij,
• kalcij,
• magnezij.
Kalcij spada med esencialne minerale, kar pomeni, da ga naše telo za
normalno delovanje nujno potrebuje. Prispeva namreč k ohranjanju
zdravih kosti in zob, pomemben je pri normalnemu delovanju mišic in
prebavnih encimov. Kalcij je nujno potreben za normalno strjevanje krvi
in normalen prenos živčnih impulzov, prispeva pa tudi k sproščanju
energije pri presnovi.
Magnezij je eden izmed najcenejših učinkovitih prehranskih dodatkov.
Še posebej primeren je za vzdžljivostne športnike. Magnezij prispeva k
ravnotežju elektrolitov, sproščanju energije pri presnovi, k normalnemu
delovanju mišic in k normalnemu psihološkemu delovanju. Pomemben je
zaradi svojega prispevka k sproščanju energije pri presnovi in vloge pri
delitvi celic. Dovolj magnezija bo prispevalo k ohranjanju zdravih zob in
kosti.
Kalij pa je pomemben, ker prispeva k delovanju živčnega sistema in
mišic.

Uporaba:
Plastenko ali šejker napolnite z 200 ml vode in dodajte 75 g
praška Vitargo + Electrolyte. 1-2 minute dobro mešajte, nato pa dolijte
toliko vode, da dobite 600 ml napitka. Napitek uživamo med vadbo ali
kot regeneracijski napitek po koncu vadbe.

