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OLIMP Pump Xplode Shot 60
ml przedtreningówka bez
kofeiny
Cena

6.90 zł

Opis produktu
PRZEDTRENINGÓWKA W SHOCIE BEZ DODATKU KOFEINY!
Pump Xplode Shot to kolejna propozycja od firmy Olimp w zakresie wsparcia sportowców wobec intensywnego wysiłku
fizycznego oraz prac nad własną kondycją. Brak dodatku kofeiny i problemów z zaśnięciem, potężna pompa mięśniowa dzięki largininie i cytrulinie, wygodna forma ampułki
Prawdziwie odczuwalny efekt pompy mięśniowej (L-arginina, L-cytrulina) Redukuje uczucie zmęczenia i znużenia oraz
wspomaga metabolizm białek i glikogenu (witamina B6), dzięki czemu wspiera intensywny wysiłek fizyczny oraz proces
budowania masy mięśniowej. Wzmacnia koncentrację i pracę pamięci (Bacopa monnieri) Brak zakłóceń rytmu dobowego
dzięki braku kofeiny

CZYM JEST OLIMP PUMP XPLODE SHOT?
Preparat Pump Xplode Shot to starannie przygotowana kompozycja popularnych składników do wspierania treningów
sportowych oraz ich optymalne, potwierdzone badaniami dawki, tworzą one formułę do bezpiecznego i zarazem efektywnego
wzmocnienia organizmu wobec bezlitosnych treningów siłowo-wytrzymałościowych. Pump Xplode Shot w odróżnieniu od
popularnych przedtreningówek został pozbawiony dodatków składników stymulujących, co nie stwarza ryzyka problemów z
zaśnięciem czy skrócenia czasu snu po wieczornej wizycie na siłowni.

SKŁAD PUMP XPLODE SHOT
Specjaliści z firmy Olimp zdecydowali się zestawienie dwóch popularnych NO Boosterów (L-cytrulina i L-arginina) wraz z
wysokiej jakości roślinnymi ekstraktami z szałwii i bacopa monnieri które uzupełniono optymalną dawką niezwykle cennej dla
ćwiczących witaminy B6. Niewątpliwym plusem Pump Xplode Shot jest brak dodatku kofeiny, czy innych związków o działaniu
pobudzającym. Dzięki temu osoby wrażliwe na ich działanie, a także trenujący wieczorami, mogą w bezpieczny sposób
zapewnić sobie pomoc w trakcie intensywnych treningów, nie ryzykując zarwaniem nocki i utrudnionym zasypianiem.

JAK DZIAŁA PUMP XPLODE SHOT?
Dzięki płynnej formie i skoncentrowanej dawce wykorzystanych składników suplement diety Pump Xplode Shot od firmy Olimp
pozwala na szybsze w stosunku do produktów stałych tempo ich przyswajalności i uzyskanie oczekiwanych rezultatów w
krótkim czasie. Decydując się na wprowadzenie Pump Xplode Shot możemy spodziewać się tak efektów, jak:

Większa ilość siły do ćwiczeń
Lepsza koncentracja (Bacopa monnieri)
Ograniczone odczuwanie zmęczenia i znużenia (witamina B6)
Zwiększone uwalnianie tlenku azotu (NO) (l-arginina i l-cytrulina)
Odczuwalna pompa mięśniowa poprzez wzrost przepływu krwi wraz z substancjami odżywczymi do mięśni (l-arginina i
l-cytrulina)

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smak: dowolny , fruit punch , pomarańczowy
Postać: ampułka / płyn
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