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Link do produktu: https://www.odzywki-olimp.pl/olimp-whey-protein-complex-100-2100-g-3-x-700-g-p-7030.html

OLIMP Whey Protein Complex
100% 2100 g (3 x 700 g)
Cena

159.00 zł

Cena poprzednia

170.10 zł

Opis produktu
Jakość bez kompromisu w najlepszej cenie!!!
UWAGA! Kupujesz 3 opakowania po 700 g - każde może być w innym smaku. Jeżeli chcesz wszystkie 3
opakowania w jednym smaku to po prostu wybierz smak z listy. Jeżeli chcesz mix smaków to wybierz z listy
smak dowolny, a następnie w komentarzu do zamówienia wpisz preferowane smaki.
WHEY PROTEIN COMPLEX 100% to wysokobiałkowy koncentrat w proszku zawierający najwyższej jakości ultrafiltrowany
koncentrat białek serwatkowych WPC i izolat białek serwatkowych WPI - CFM w formie instant.
Izolat CFM i koncentrat białek serwatkowych takie jakich użyto w Whey Protein Complex 100% charakteryzują się wysoką
wartością odżywczą. Pozyskiwane w zaawansowanych procesach technologicznych zachowują pełną strukturę i aktywność
funkcjonalnych białek serwatkowych. Wysoka wartość odżywcza sprawia, że izolowane i koncentrowane białka serwatkowe
uznano za najwartościowsze źródła białka pokarmowego dla sportowców wyczynowych i osób aktywnych ruchowo.
Izolat CFM i koncentrat białek serwatkowych przyczyniają się do wzrostu lub utrzymania masy mięśniowej.
OLIMP 100% Whey Protein Complex to aż osiem rewelacyjnych smaków, którym nie będziesz w stanie się oprzeć!

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smak: dowolny , truskawkowy , cookies cream , ice coffee , kokosowy , tiramisu , waniliowy , czekoladowy , orange-marakuja
, lemon cheesecake , masło orzechowe , jogurt wiśniowy , słony karmel , jagodowy
Postać: proszek

Dawkowanie
Dawkowanie: 1-3 porcji dziennie – po przebudzeniu, pomiędzy posiłkami, po treningu lub przed snem. 1 porcję preparatu
(35 g = 1 miarka) rozpuścić w 150-200 ml wody lub chudego mleka
.

Skład
Skład w:

porcji (35 g)

3 porcjach (105 g)

100 g

Wartość energetyczna

566 kJ/134 kcal

1698 kJ/401 kcal

1624 kJ/382 kcal

Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone
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