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Total Creatine
Разфасовка: 500 гр.

Цена
29.00 лв

Креатинът подкрепя анаболните процеси, което води до увеличаване
на мускулната тъкан, увеличаване на телесната маса, мускулната
сила и подобряване на физическа подготовка на организма.

Dibencozide Magnum
Разфасовка: 100 капс.

Цена
32.00 лв

Продуктът е идеален за тези, които не тренират системно, но искат да
подобрят своята фигура. Dibencozide Magnum ™ ускорява апетита
сред тези хора с поднормено тегло.

Testosterol
Разфасовка: 30 капс.

Цена
22.00 лв

Testosterol 250 е концентрат, приготвен от растителни стероли активни фракции на природен предшественик от 17-кетостероиди,
който стимулира синтеза на белтъци и следователно растежа на
мускулите.

Quattro Pro
Разфасовка: 1800 гр.

Цена
69.00 лв

Снабдява организма с есенциални аминокиселини, включително
разклонени аминокиселини и важни за организма елементи като
креатин и подходяща композиция от витамини. Препоръчва се за
увеличаване на мускулна маса, изискващо високоразреден
протеин.

Gainer 737
Разфасовка: 3000 гр.

Цена
65.00 лв

Този продукт създава разностранен аминокиселинен профил с
висока биологична стойност. Хидролизиран колаген животински
протеин. Високо съдържание на глутамин (30гр glutaminowego/100g
протеин).

New Mass Mutation
Разфасовка: 2270 гр.

Цена
65.00 лв

Маса, маса, маса при всички продукти общо е основната идея трупане на маса. Трябва да има един продукт, който ще ви даде
най-много. Много калории, идеалната смилаемост и по-чист
протеин! Гейнерите са най-добрите.

Infinity BCAA9-OXO
Разфасовка: 454 гр.

Цена
58.00 лв

Най-високата концентрация BCAA на пазара - 6300mg!
Несравним с други аминокиселини - добавен е 9-OXO с
анаболен ефект.
Отличена аминокиселина на прах с вкус на плодове.

Biosterol
Разфасовка: 36 капс.

Цена
22.00 лв

Биостерол е продукт с високо съдържание на стероидни
сапонини. Употребата на Biosterol води до увеличаване на
количеството синтезиран тестостерон в тялото до 4 мг на ден.

R-WPC
Разфасовка: 1900 гр.

Цена
95.00 лв

Първият протеин от новото поколение - съставен е от равни
пропорции(50/50) протеинов концентрат от кафяв ориз и
ултрафилтриран суроватъчен протеин. Високо съдържание на Lаргинин, намалена алергенност, и по-благоприятно за организма
разпределение на отделените амино-киселини.

Creatine Alkaline
Разфасовка: 120 капс.

Цена
38.00 лв

Независима реализация на САЩ
- buffered creatine monohydrate* 1500mg, maltodextrin, magnesium
stearate- anti-caking agent, porcine gelatin- capsule.

Plasmex Blood Amino
Разфасовка: 350 капс.

Цена
45.00 лв

PLASMEX е ново поколение амино киселини. Аминокиселината
hydrolisate, постигната от плазмените globin-и на животинска
кръв е активно вещество. Плазмените globin-и са найсъвременните суровини за аминокиселини.

Megabol Isoplex
Разфасовка: 600 гр.

Цена
35.00 лв

Isoplex съдържа лесно смилаеми протеини от суроватка,
получени от процеса на ултрафилтрация, микрофилтрация (CFM
- кръстов поток) и ензимна хидролиза, както и допълнителни
глутамин-пептиди.
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L-karnetine
Разфасовка: 1000 мл.

Цена
58.00 лв

L-карнитина е органична съставка, важна за метаболизма и
освобождаването на енергия. При мускулно натоварване възниква
нуждата от използване на складираната в тялото енергия. Доказано
е влиянието на продължителната тренировка върху топенето на
мазнини.

Biovit 80
Разфасовка: 2100 гр.

Цена
79.00 лв

Продуктът е протеинов комплекс добит от диетична млечна
суроватка (WPC 80) и соев протеин изолат (SPI 90) с добавени
есенциални витамини. Биовит 80 доставя на атлета богат
аминокиселинен профил, което допринася за нарастване на
мускулната маса и сила.

STB
Разфасовка: 2600 гр.

Цена
85.00 лв

STB съдържа пълна гама хранителни вещества, насочени към
насърчаване на растежа на мускулите,в момент,когато тялото има
най-голям
потенциал
за
това. Продуктът
съдържа:
Суроватъчен протеин концентрат (WPC). STB осигурява протеин с
различна скорост на усвояване, който може да се консумира по
всяко
време.STB
съдържа
точното
количество
протеин
/въглехидрати, че действа като така наречения гейнер (
"Gainer"), предвижда най-високите въглехидрати FRACTO (оризово
нишесте и нишесте от тапиока), които набавят енергията за
тренировки и възстановяването след тях. STB чрез добавяне на
аминокиселини в свободна форма осигурява до 2970 мг ВСАА във
всяка порция.

MassMaker
Разфасовка: 2400 гр.

Цена
99.00 лв

MassMaker 35/10 е ново поколение на препаратите базирани на
въглехидрати и протеини (т.нар: гейнери). Той помага да се
постигне положителен енергиен баланс.

DAA-stin™
Разфасовка: 90 гр.

Цена
39.00 лв

Хранителна добавка предназначена за засилено производство
на мъжки хормони, подобряване на фигурата за извайване на
перфектен силует, подобряване на производителността и
ефективността при тренировки, повишаване на либидото.

FLEXIT
Разфасовка: 400 гр.

Цена
42.00 лв

ФЛЕКСИТ на Megabol е най-добрата грижа за укрепване на
ставните тъкани. Ако тренирате усилено вашите стави са
подложени на изключително високо натоварване. Ставите
понасят огромно натоварване и един ставен проблем би
върнал тренировките ви седмици назад. ФЛЕКСИТ подготвя
вашите стави и натоварванията ще бъде по-безопасни за тях,
като продуктът им дава това, от което се нуждаят.

