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ALRI Huma Pro 667g - Peach
mango
Cena

199,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ALR002#3

Kod EAN

094922418548

Opis produktu
ALRI Huma Pro. Po raz kolejny ALRI jest w czołówce żywienia i suplementacji
sportowców - tym razem w kategorii białka dzięki HumaPro! Oryginalna odżywka z
USA ALRI HumaPro to przełom w suplementacji sportowej - rewolucyjny preparat dla
sportowców i osób aktywnych, nad którym ALRI pracuje od 1998 roku! To
wyjątkowy produkt dla najbardziej wymagających zawodników - każdy 1 gram
HumaPro stanowi równowartość prawie 6 gramów standardowego białka serwatki!!!
Ponadto, anaboliczna odżywka HumaPro to doskonały preparat dla osób, które
pragną rozwoju suchej, beztłuszczowej muskulatury. Suplement białkowy HumaPro
to doskonała odżywka na rzeźbę!
•

100% przyswajalności i wykorzystania przez ludzki organizm.

•

Najlepsze źródło białka dla ludzi!

•

Amerykański suplement kulturystyczny, który spowalnia tempo wzrostu/regeneracji
miostatyny!

•

Silny i skuteczny preparat aminokwasowy to maksymalna przyswajalność i
doskonałe wchłanianie!

•

Idealna odżywka na rzeźbę - przyśpiesza wzrost masy mięśniowej, przyśpiesza
spalanie tłuszczu!

•

Pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi.

•

Wolny od glutenu, soi, cukru i laktozy.

Działa wspomagająco w celu zwiększenia siły i masy mięśniowej przy jednoczesnej
redukcji tkanki tłuszczowej. Tanie aminokwasy HumaPro są także niezbędne dla
osób trenujących rekreacyjnie i wyczynowo wszystkie dyscypliny sportu.
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AJINOMOTO to japońska firma mająca swoje siedziby w wielu krajach świata i
zatrudniająca ponad 25.000 ludzi na całym świecie. Jest to jeden z największych
producentów składników żywności i substancji na świecie. Ajinomoto było pionierem
w produkcji farmaceutycznej jakości i czystości aminokwasów. Głównym odbiorcą
firmy są szpitale i kliniki gdzie jakość, czystość, pewność i zaufanie odgrywają
decydującą role w ratowaniu ludzi. Ajinomoto szczyci się ponad 350 patentami i jest
liderem w produkcji światowej klasy aminokwasów.
AJIPURE to aminokwasy, które produkowane są w procesie fermentacji przy użyciu
naturalnych nie zwierzęcych surowców. Potwierdzona czystość aminokwasów waha
się w przedziale 99-100%.
Dawkowanie
W celu uzupełnienia diety kulturystycznej w najwyższej klasy aminokwasy
egzogenne BCAA oraz EAA zaleca się stosować pięć tabletek dwa razy dziennie. Dla
najlepszych rezultatów stosować od pięciu do dziesięciu tabletek przed treningiem i
zaraz po treningu. Zawodowi sportowcy mogą zwiększyć dawkowanie do 10
kapsułek 6 razy dziennie.
Opis i charakterystyka odżywki aminokwasowej AjiPure od ALRI - HumaPro:
1 porcja = 1 miarka (7,42 gramy)
Ilość porcji w opakowaniu: 90
Zawartość opakowania: 667 gram
Wartość odżywcza

w porcji dziennej

5 tabletek
Mieszanka aminokwasów EAA (natychmiastowe uwalnianie):

5.15 g

L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna, L-fenyloalanina, L-treonina, L-metionina, Ltryptofan, jabłczan leucyny
Matrix antykataboliczny i substancji insulinogennych:

210 mg

frakcyjny ekstrakt z gorzkiego melona, koncentrat ziaren kawy
Witaminy i minerały:
Witamina B1 0,7 mg
Witamina B3 9,0 mg
Witamina B6 1,0 mg
Witamina B12

1,5 mcg

Cytrynian magnezu

87,5 mg

Węglan wapnia

175 mg

Glukonian cynku 3,75 mg
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------en----------------------------------------------ALRI HumaPro is the perfect Ajinomoto Amino Acid matrix (100% vegetable origin
enzyme assimilated and purified without any synthetic ingredients, reagents or
harmful chemicals) for human protein synthesis.
·

100% Absorbed & 99% Utilized by the Human Body

·

Optimal Amino Acid ratio for human absorption

·

Produces virtually zero waste

·

Outperforms whey protein lean mass gains by 501%

·

Nets under 1 calorie per serving (only 0.004 calories per gram)

·

Promotes Nutrient Repartitioning

·

Helps keep blood glucose levels stable

·

Vegan friendly

·

Gluten, Soy, Sugar & Lactose free
Everyone wants to get the best results, not only from their training, but from their
nutrition as well. When it comes to losing body fat and gaining muscle, one of the
key components must be proper diet. This is where HumaPro becomes one of the
most important factors in your overall health & fitness regimen. Imagine when you
consume your food that you get 99% of everything you are eating and have
virtually no waste by-product and that what you are consuming also supports
nutrient repartitioning so that the food you do consume is better utilized to starve
the body fat cells and repair plus build lean muscle.
Moreover, with HumaPro what you are consuming has only 0.004 calories per gram
/ 0.02 calories per serving and that the utilization equivalent of 5 grams, is the
same as 25g of Whole Food Protein. It sounds hard to believe yet years of research
and clinical trials have proven HumaPro’s absorption and effectiveness over all
other forms of protein (whole food proteins and other protein supplements alike).
Economical: Costs less per serving than other proteins
Super Concentrated: 1 serving of HumaPro® = a Whole Food Protein Equivalent of
25g averaged, with only 0.02 calories per serving†
1 serving of HumaPro: 0.02 Calories, 25g Protein, 0g Carbs & 0g Fats.
4 oz. of Chicken Breast: 130 Calories, 24.20g Protein, 0g Carbs & 23.95g Fats.
5 oz. Lean Beef: 361 Calories, 24.38g Protein, 0g Carbs & 28.40g Fats.
HumaPro is produced in a cGMP certified facility utilizing only pharmaceutical grade
Ajinomoto amino acids and ingredients.
HumaPro DOES NOT CONTAIN ANY: Dairy or Animal Products, Soy, Sodium, Gluten,
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Sugars or Preservatives
501% greater lean mass gain than whey protein
250% greater bogy fat loss than whey protein
Over 300% more efficient than whey, fish, steak or other meats
Validated positive nutrient repartitioning
100% pre-digested, no gastrointestinal discomfort or bloating
An average of 83 times less toxic waste than whey protein
Free of Heavy Metals
Serving Sieze: One (1) scoop (7,42 Grams Per Serving)
Serving per Container: 90
Per Container: 667 grams
Particle Sized Essential Amino Acid IR (Immediate Release) Proprietary Matrix: 5,15
g
L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine, L-Lysine, L-Threonine, L-Phenylalanine, L-Methione,
L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Cystine, L-Leucine Malate
Extended Time Release Proprietary Anti-Catabolic and Insulingenic Matrix: 210 mg
Bitter Melon Fractional Extract, Coffee Bean Concentrate
Vitamin and Mineral NNU Co-Factors:
Vitamin B-1: 0.7 mg
Vitamin B-3: 9 mg
Vitamin B-6: 1 mg
Vitamin B-12: 1.5 mcg
Magnesium Citrate: 87.5 mg
Calcium Carbonate: 175 mg
Zinc Gluconate: 3.75 mg
Recommended use:
Take five tablets four to six times daily. For best results always take five to ten
tablets 20 minutes prior to training or competition and immediately following.
Athletes may take up to ten tablets per serving up to six times daily at least two
hours apart
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