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EpheDrexina
Разфасовка: 90 капс.

Цена
55 лв

Продуктът е един от най-силните продукти за горене на мазнини
(фет бърнери) на пазара, резултат е от нова формула и е естествена
хранителна добавка. Оптималната комбинация от компоненти,
изработени от висококачествени суровини, води до постигне на
невероятни резултати в изгарянето на мазнините. Ephedrexina
работи на чисто топлинен принцип и гори генетично заложените
излишни мазнини. Ephedrexina освобождава енергия и започва
изгаряне на мазнините още с първата доза.

Glutamin
Разфасовка: 180 капс.

Цена
42 лв

L-Глутаминът е една от най-важните аминокиселини срещаща се в
най-висока концентрация в мускулните клетки с повече от 60%. Тя е
с основната отговорност за натрупване на вода в клетката, което е
причина за увеличаване на клтъчния обем по време на тренировка.
В увеличаването на клетъчния обем тялото вижда анаболен сигнал и
така се стимулира синтеза на протеин и гликоген. При интензивно
физическо натоварване тялото се нуждае от повече глутамин,
отколкото може само да си произведе. Глутамина подобрява
енергийните резерви.

Anabol Ampix
Разфасовка: 100 капс.

Цена
45 лв

Продуктът осигурява максимален мускулен растеж, максимален
фокус при тренировка. Подобрява значително възстановяването
при продължително натоварване. Състав : Бета Аланин, Креатин
Етил Естер HCL, Таурин, Аргинин HCL.

TRIBUMAX 1200
Разфасовка: 120 капс.

Цена
48 лв

Трибу Макс- Трибулус Терестис , е традиционна билка, която е
била използвана в продължение на векове за естествено
стимулиране, подпомагане повишаване на сексуалното желание и
изпълнение. Трибулус оказва тестостероно повдигащ ефект, като
стимулира увеличаване на LH(лутеинизиращ хормон), който е
отговорен за производството на тестостерон в тялото.
Тестостеронът е жизнено важен хормон, за развитието на
вторичните полови белези, както и увеличаване на размера на
мускулите
и
силата.
В
резултат
на
това,
Tribulus
стимулира увеличаването на енергията и издръжливостта и
ускорява възстановяването на мускулите, след натоваване при
интензивен тренировъчен процес.

BCAA Detonator
Разфасовка: 120 капс.

Цена
38 лв

Тази комбинация от аминокиселини с разклонена верига (Lлевцин / L-валин / изолевцин) е разработенa за професионални
културисти, състезатели и спортисти за изграждане на
мускулите и укрепването им. Продуктът много бързо подобрява
общото физическо състояние, и помага да се запази нивото
достигнато от тренировките. BCAA комплекса намаля потока на
триптофан и по този начин редуцира мускулната умора по време
на интензивни тренировки, като същевременно повишава
жизнеността. BCAA действа по този начин за да намали
значително катаболизма и загубата на мускулна маса във
фазата на покой.

Amino Day & Night
Разфасовка: 250 таб.

Цена
35 лв

Amino Day & Night е основен продукт, който трябва да всеки
амбициозен
спортист
да
използва.
Тези
таблетки
аминокиселини са създадени за оптимална грижа за мускулите
чрез високоефективни амино програми и отговаря на нуждите
на силови атлети и културисти.
Amino Ден и Нощ аминокиселини са подходящи както за
начинаещи, така и за напреднали атлети. Подсилен с ВСАА за
защита срещу умората и разграждането на мускулния протеин
във фазата на почивка.катаболизма и загубата на мускулна
маса във фазата на покой.

AndroXyn
Разфасовка: 111 капс.

Цена
58 лв

Андроксин е хранителна добавка от висок клас , иновативен
продукт, който чрез нова комбинация от съставки и T5-матрици
съчетава най-новите научни открития по отношение на
изгарянето на мазнините. Андроксин е продукт стимулиращ
бързото изгаряне на мазнините, увеличаване на чистата
мускулната маса и нивата на енергия .Андроксин е идеалната
хранителна добавка за спортуващи на диетичен режим.

CEE-EXPLOSION
Разфасовка: 120 таб.

Цена
38 лв

CEE HCL, или креатин етилов естер хидрохлорид, е
изключително разтворим под формата на креатин, в резултат на
превъзходна
абсорбция,
бионаличност
и
молекулярна
стабилност. Предпазва от подуване на корема, спазми и
дехидратация. CEE прониква в мускулите директно при
приемането на креатин . Оптимизира процеса на хидратация с
нива на стойност 40 пъти по-високи на креатин в мускулните
клетки, като по-този начин молекулата на креатина може да
разгърне пълния си потенциал. Ефектът е повишаване на
мускулната маса за кратко време, увеличаване на силата и
намаляване на времето за възстановяване.
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Anabolic Maximum
Разфасовка: 180 капс.

Цена
55 лв

Продъктът съчетава комбинация от креатин етилов естер HCL,
аргинин AKG, бета-аланин и таурин, а получената добавка е
отлична за изграждане на мускулите. Anabolic Maximum е
разработен да осигури по-голяма сила и издържливост на
мускулите. Продуктът действа без излишно задържане на вода.
Подходящ е, както за професионални спортисти, така и за сериозни
любители спортисти. Комбинацията в продукта действа на
принципа на синергията и дава експлозивна сила.

Amino Blog 6000
Разфасовка: 140 таб.

Цена
30 лв

Amino Blog 6000 е специално създаден за спортисти и доставя
огромно количество аминокиселини след тренировка (5000 мг).
Продуктът е проектиран за оптимално снабдяване на мускулите
след тежки физически упражнения и физически натоварвания.
Amino Blog 6000 увелича значително на мускулната маса и укрепва
цялостното възстановяване след тренировка.

Amino Power Depot
Разфасовка: 160 таб.

Цена
35 лв

Amino Power Depot снабдява тялото с оптимална доза
аминокиселини, а продуктът е разработен да отговори на
хранителните нужди на развити спортисти. Amino Power Depot е
идеалната хранителна добавка за всички видове тренировки и
спорт. Увеличаването на физическата активност изисква
увеличаване на предлагането на аминокиселини, за да се
предотврати процеса на катаболизъм и стимулира растежа на
мускулна маса. Продуктът действа чрез обогатяване на мускулите
с BCAA аминокиселини и има силен антикатаболен ефект, като по
този начин намалява разграждането на мускулна маса във фазата
на покой.

Наред с въглехидратите и мазнините, човешкото тяло
се нуждае и от протеини. Протеините са хранително
вещество съставено от есенциални и неесенциални
аминокиселини. Тялото произвежда 13 неесенциални
аминокиселини, които не могат да бъдат набавени чрез
храната. За правилен процес на усвояване на протеина
храната, която приемате трябва да съдържа девет
есенциални аминокиселини, които могат да се добавят
само с хранителни добавки.

