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Link do produktu: https://www.odzywki-olimp.pl/olimp-redweiler-480-g-shaker-gratis-p-5676.html

OLIMP Redweiler 480 g + SHAKER
Gratis!
Cena

99.00 zł

Cena poprzednia

129.00 zł

Marka

Olimp Sport Nutrition

Opis produktu
Czekałeś na „przedtreningówkę”, która w końcu spełni TWOJE OCZEKIWANIA?REDWEILER JEST STWORZONY Z MYŚLĄ O
TOBIE!!! Został opracowany dla osób uprawiających kulturystykę, sporty siłowe i wytrzymałościowo-siłowe, w których
MAKSYMALNA SIŁA, KONCENTRACJA i WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA determinują postępy.
REDWEILER został skomponowany tak, aby osiągnąć maksymalne zwiększenie produkcji tlenku azotu, przepływu krwi przez
mięśnie, wytrzymałości, skupienia i zaangażowania w trening. Finalnie przełoży się to na przyspieszenie rozbudowy masy
mięśniowej i wzrost tempa spalania tkanki tłuszczowej.

-

85 PORCJI W OPAKOWANIU !!!
REDWEILER TO ZNAKOMITY SMAK !!!
REDWEILER TO PIEKIELNIE MOCNY PRODUKT!!!
REDWEILER TO 100% BEZPIECZEŃSTWA!!!
SKŁAD PRODUKTU ZOSTAŁ SKONSULTOWANY Z ZAWODNIKAMI OLIMP TEAM!!!

ARMAGEDDON Pump formula - maksymalna POMPA mięśniowa - cytrulina i arginina uczestnicząc w molekularnym cyklu
syntezy w organizmie tlenku azotu (NO), rozszerzającego naczynia krwionośne, efektem czego jest zwiększanie objętości
mięśni.
BERSERKER’S Performacne Blend – zwiększa maksymalną wytrzymałość w trakcie treningu dzięki dostarczeniu
substratu do wytwarzania ATP, transportera grup fosforanowych i użyciu składników zapewniających stabilność środowiska
wewnątrzkomórkowego.
Red FURY Martix - aktywacja centralnego układu nerwowego i wzrost motywacji wysiłkowej . Zawiera składniki
pobudzające aktywność ruchową i motywujące do najcięższych wysiłków. Dodatkowo użyte związki, przyczyniają się do
poprawy nastroju, skupienia i motywacji w stanach silnego obciążenia fizycznego, jak również stanowią substrat to syntezy
„hormonów walki”.
Uwaga: Dopuszczalne jest zbrylenie produktu, co jest zjawiskiem naturalnym przy zastosowaniu użytych składników.
Zbrylenie proszku nie wpływająca na efektywność działania produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smak: dowolny , blueberry madness , lime crime , red punch , cola , pomarańczowy
Postać: proszek

Dawkowanie
Dawkowanie: 1 porcja dziennie - w zależności od wagi ciała sugeruje się następujące dawkowanie produktu:
- do wagi 75 kg - 1 porcja 6 g,
- 75 kg - 90 kg - 1 porcja 12 g,
- powyżej 90 kg - 1 porcja 18 g,
na około 30 minut przed treningiem. Wielkość porcji dla danej wagi może być modyfikowana w zależności od indywidualnych
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potrzeb, planowanej intensywności wysiłku oraz wrażliwości na działanie preparatu. 1 porcję 6 g (10 jednostek = 1/4 miarki =
1 płaska łyżka stołowa) rozpuścić w 100 ml wody. Porcje 12 g i 18 g rozpuścić odpowiednio w 200 ml i 300 ml wody. Spożyć
zaraz po przygotowaniu.

Skład
Skład w:

(90kg) porcja (18 g)

Armageddon Pump formula:

2351 mg

Alfa-ketoglutaran L-argininy

1100 mg

Jabłczan cytruliny

750 mg

Cytrynian trisodowy

500 mg

Witamina B6

0,93 mg (66%**)

Berserker’s Performance Blend:

2540 mg

Beta-alanina

1100 mg

Monohydrat kreatyny

750 mg

Jabłczan kreatyny TCM (tri creatine malate)

350 mg

Fosforan wapnia

323 mg

Niacyna (ekwiwalent niacyny)

16 mg (100%**)

Witamina B1

0,92 mg (84%**)
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Red FURY Matrix:

260 mg

L-tyrozyna

150 mg

Kofeina

100 mg

Ekstrakt pieprzu kajeńskiego (8% kapsaicyny)

7 mg

Ekstrakt pieprzu czarnego (95% piperyny)

3 mg

**%ZDS / procent realizacji zalecanego dziennego spożycia
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