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NITROBOLON II - 550G Trec
Nutrition
Cena

59,00 zł

Cena poprzednia

67,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
NITROBOLON to opatentowana formuła zwiększająca produkcję tlenku azotu (NO), który wykazuje niezwykle silne działanie anaboliczne. W jego wyniku
drastycznie zwiększa się ukrwienie tkanki mięśniowej podczas ciężkich ćwiczeń, dzięki czemu otrzymuje ona więcej niezbędnych do intensywnych przemian
energetycznych składników odżywczych oraz tlenu. NITROBOLON zawiera tylko najskuteczniejsze składniki nasilające wytwarzanie NO w organizmie, które w
połączeniu z estryfikowaną kreatyną zwiększają napięcie i napompowanie mięśni. Przekłada się to na spektakularny wzrost ich siły, wytrzymałości i obwodów.
Jak działa NitroBolon?
Składniki zawarte w NitroBolon takie jak diarginine malate oraz arginine alpha keto-glutarate są prekursorami wytwarzania w organizmie człowieka tlenku azotu
(NO), który odpowiada za prędkość komunikacji między komórkami. Zwiększenie produkcji tlenku azotu powoduje rozkurczenie ścianek naczyń krwionośnych, oraz
hamowanie agregacji płytek krwi (odpowiedzialnych za lepkość krwi), czego efektem jest kilkukrotne zwiększenie tempa oraz ilości przepływu krwi w naczyniach
krwionośnych oraz mięśniach. Efektem tego jest zwiększone nagromadzenie tlenu oraz składników odżywczych (transportowanych przez krew) w komórce
mięśniowej. Daje to efekt napięcia i "napompowania" mięśni, co powoduje znaczny przyrost siły oraz masy mięśni.
Co możemy osiągnąć stosując NitroBolon?
Tlenk azotu zwiększa wydolność zarówno włókien mięśniowych czerwonych, które kurczą się szybko i z dużą siłą (to te włókna, które pracują kiedy atakujesz rekord
w wyciskaniu sztangi), jak i białych włókien odpowiedzialnych za wytrzymałość przy długotrwałych wysiłkach. Jak to się ma do wyników?
Jakie jeszcze korzyści można uzyskać stosując Nitrobolon?
Tlenek azotu znacznie zwiększa ich ukrwienie, co korzystnie wpływa na osiągnięcie i podtrzymanie erekcji.
P.S Mężczyźni szczególnie aktywni seksualnie potrzebują duże ilości argininy, ponieważ 80% białka płynu nasiennego stanowi właśnie ten aminokwas.
Czy NitroBolon jest sterydem anabolicznym?
Nie !!! Sterydy są syntetycznymi lekami dostępnymi tylko na receptę w aptece. Działają bardzo szybko, ale powodują również dużo negatywnych skutków dla
naszego organizmu. NitroBolon mimo że siłą działania na przyrost masy i siły mięśni porównywalny jest do sterydów anabolicznych to należy on do grupy
dietetycznych środków spożywczych, które są w pełni bezpiecznymi produktami pod warunkiem stosowania ich zgodnie z zaleceniami producenta.

Po jakim czasie działa NitroBolon?
Pierwsze efekty są zauważalne już po pierwszych 2-3 dniach stosowania preparatu. Występuje wówczas efekt znacznego zwiększenia objętości mięśni podczas
treningu. Stosujący NitroBolon twierdzą, że ciężko jest im dokończyć zaplanowany trening z powodu zbyt znacznego "napompowania" mięśni. Pomiędzy 5 a 8
dniem następuje maksymalne stężenie NO czego objawem jest znaczny przyrost siły przy jednoczesnym wzroście obwodów mięśni. Systematyczny przyrost siły
trwa do końca cyklu na NitroBolonie, a około 14 dnia połączony jest on wraz ze wzrostem wytrzymałości. Po 20 dniach mięśnie stają się twarde, a efekt
potreningowego "napompowania" mięśni utrzymuje się przez wiele dni.

DAWKOWANIE
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Jednorazową porcję preparatu ‒ 20 g (4 miarki) rozpuścić w 300 ml wody, używając do tego szejkera. W zależności od zapotrzebowania stosować 1–2 porcji
dziennie. W dni treningowe: I porcja 30 min. przed treningiem, II porcja bezpośrednio po treningu. W dni nietreningowe: I porcja 30 min. przed pierwszym posiłkiem,
II porcja 30 min. przed głównym posiłkiem.

SKŁADNIKI

Porcja
Ilość porcji w opakowaniu
Opakowanie
SKŁADNIKI AKTYWNE

30g
18
550g
Nitrobolon II

Zawartość jednej porcji

zaw:
Wartość energetyczna

112kcal

Węglowodany

16,5g

Białko

11,4g

Tłuszcz

0,1g

Kompleks Węglowodanów

10,9g

Matrix kreatynowy

5g

Jabłczan kreatyny
Ester kreatyny HCL
Matrix NO

4,45g

AAKG
Jabłczan argininy
Jabłczan cytruliny
Inozyna

2,55g

Tauryna

1,9g

Glutamine Matrix:

1,27g

N-Acetyl-L- Glutamine
L-glutamina

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smak: Pomarańczowy , Tropikalny
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Producent
Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2001 roku wprowadzając na rynek pierwsze suplementy diety dla
sportowców. Od początku wyróżnia nas jakość, co wynika w dużej mierze ze szczególnej sytuacji
prawnej w Polsce. Niewielu zdaje sobie sprawę, że w naszym kraju przepisy, zarówno sanitarne, jak i
prawa żywnościowego, są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie, dlatego w naszym
przypadku słowo „jakość” nie jest tylko pustym frazesem.

Początki związane były ze środowiskiem kulturystyki i fani tej formy aktywności fizycznej do dzisiaj
stanowią bardzo silną reprezentację wśród naszych klientów. Jednak w miarę upływu lat doceniało nas
coraz więcej atletów reprezentujących różnorodne dziedziny sportu. Zrzeszamy blisko 200
sportowców, z kilkunastu dziedzin, mieszkających w 25 krajach. Są wśród nich mistrzowie olimpijscy,
mistrzowie świata, jak również lokalni mistrzowie. Atleci w naszej drużynie posiadają jedną, wspólną
cechę - są totalnymi fanatykami sportu.
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Produkujemy nie tylko suplementy. W 2012 roku wprowadziliśmy na rynek markę odzieżową o nazwie
Trec Wear, która jest wypadkową naszych doświadczeń w aktywnym uprawianiu sportu i opinii
zebranych na matach, salach treningowych i siłowniach. Podobnie jak suplementy, odzież
produkowana jest od początku do końca w Polsce i zdobyła sobie opinię wyróżniającej się na rynku
pod względem jakości i stylu. Obecnie kolekcje marki dostępne są w sprzedaży w całej Europie i na
kilku rynkach azjatyckich.
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Grupa produktów Action Line przeznaczona dla sportowców dyscyplin wytrzymałościowych i
outdorowych. Wyróżniającą je cechą jest zastosowanie nowych technologii czyli Hydro Gel czy Nano
Colloid. Dzięki nim produkty Action Line szybkością działania i efektywnością przewyższają klasyczne
formy suplementów.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

