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Proteinový izolát Extriﬁt BeefMass 1500g chocolate
Cena:

423,- Kč

Dostupnost:

2-4 dny

Kód zboží:

05-SV23

Výrobce:

Extriﬁt

Kategorie:

Gainery

Proteinový izolát Extriﬁt BeefMass 1500g chocolate
Značkový hovězí proteinový izolát HydroBEEF® (hydrolyzované hovězí peptidy) s obsahem 97 % hovězích bílkovin tvoří proteinový základ gaineru BeefMass ®.
Ten jsme doplnili kvalitním matrixem sacharidů pro maximální nárůst síly a svalové hmoty.
BeefMass ® je nový gainer, který obsahuje hydrolyzovanou izolovanou hovězí bílkovinu, jejíž předností je prakticky nulový obsah tuku a cukru.
Hovězí proteinový izolát HydroBEEF® je jeden z nejkvalitnějších bílkovinných zdrojů.
Užívání hovězí bílkoviny má v silových sportech dlouhou tradici.
BeefMass ® je určen pro všechny, kdo usilují o nárůst svalové hmoty a síly.
BeefMass ® příchuti čokoláda neobsahuje laktózu.
Informace výrobce:
Sacharidová složka produktu BeefMass ® je tvořena trojkombinací sacharidů s efektem postupného uvolňování glukózových jednotek: středně rychlým
maltodextrinem, rychlou dextrózou a pomalou palatinózou (izomaltulózou), sacharidem s nízkým glykemickým indexem.
Využití bílkovin gaineru BeefMass ® jsme podpořili přírodními enzymy bromelainem a papainem u čokoládové příchuti a 7 enzymy u příchuti vanilka-karamel.
Příchutě chutnají excelentně.
Doporučené dávkování: závisí na tělesné hmotnosti, sportovní aktivitě a složení stravy doporučujeme rozložit denní dávku (2 - 6 odměrek) do 2 - 3 porcí, které je
vhodné konzumovat jako svačinu mezi jídly, v tréninkové dny pak přednostně po tréninku obsah jedné odměrky (= 45 g) rozmixujte ve 200 - 300 ml vody Extriﬁt
přichází na trh se zcela novou řadou produktů obsahujících značkový hydrolyzovaný hovězí proteinový izolát HydroBEEF®!
Suplementy s hovězím proteinovým izolátem: vše, co byste měli vědět!
Určitě jste si všimli nové řady produktů sportovní výživy, které obsahují značkový hovězí proteinový izolát HydroBEEF® (hydrolyzované hovězí peptidy).
V následujícím textu Vám přinášíme odpovědi na nejčastější otázky spojené s těmito špičkovými suplementy.
Jak probíhá technologický proces sprejového sušení při výrobě hovězího proteinového izolátu?
Tento proces probíhá za přesně stanovené stabilní teploty a vlhkosti, která je udržována vysoce výkonným a speciálním odvlhčovačem vzduchu.
Po průchodu tryskami, které vytvářejí sprejový efekt ve ﬂuidní a rozprachové sušárně za pomoci silné odstředivé síly, je pak proteinový vývar zbaven vody.
Vzniká tak zcela suchý, nelepivý prášek, který se nazývá sprejově sušený vývar.
Tento je poté hydrolyzován (rozštěpen na peptidy) a vzniká špičkově stravitelný a využitelný HydroBEEF®.
Jaké jsou nutriční hodnoty sprejově sušeného hovězího izolátu v řadě BEEF Extriﬁt?
Tento čistě přírodní hydrolyzovaný proteinový izolát má zachovány veškeré hodnotné látky.
Kvalitu hovězí bílkoviny, vitamíny i minerální látky.
Finální surovina v suplementu obsahuje 97 % bílkovin, pouze 1,9 % tuku a 0 % cukrů.
Tento 97% hovězí proteinový izolát je tak ideálním doplňkem výživy v kulturistice, kdy jeho suplementací získáváte naštěpené izolované bílkoviny pro růst svalové
hmoty a přitom nekonzumujete téměř žádný tuk.
Mají tyto vlastnosti: obsahují značkový hovězí 97% hydrolyzovaný proteinový izolát hydrolyzovaný hovězí proteinový izolát je s minimem tuku a bez cukrů uvádíme
přesné komplexní hovězí aminospektrum uvádíme přesné složení uvádíme technologii výroby (vývar, následné sprejové sušení, hydrolyzace) některé produkty jsou
slazeny sladidlem z rostliny stévie, které je přírodního původu zcela bez přidaných barviv hnědá barva je tvořena přirozenou barvou zdroje bílkovin obsahuje masové
aminokyseliny tryptofan, cystein, BCAA, glutamin vynikající příchutě Proﬁl aminokyselin (100 g produktu): čokoláda L-valin 581 mg L-isoleucin 351 mg L-leucin 682 mg
L-lysin 634 mg L-methionin 158 mg L-tryptofan 99 mg L-threonin 390 mg L-fenylalanin 455 mg L-alanin 1272 mg kys. asparágová 1082 mg kys. glutamová 1890 mg
L-histidin 181 mg L-prolin 1542 mg L-tyrosin 236 mg L-arginin 1135 mg L-cystein 53 mg glycin 2433 mg L-serin 562 mg hydroxyprolin 1264 mg BCAA celkem 1614 mg
aminokyseliny celkem: 15001 mg.
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