
Pavo MuscleBuild
Podporuje rychlou tvorbu sval?
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Trénujete mladého kon? a vývoj sval? zaostává? Nebo máte sportovního kon? a
chcete, aby si vytvá?el více svalové hmoty? Je dobré v?d?t, že kon? si nikdy
nemohou vyvinout více sval?, protože objem svalstva je dán geneticky. Svaly
m?žete procvi?ovat tak, aby zesílily. Tréninkem se svalové bu?ky aktivují a
uchovávají vice energie, což umož?uje zlepšení výkonu. Dodate?ný p?ísun živin
m?že tento proces podpo?it.

Tvorba svalstva vašeho koně

Pavo MuscleBuild obsahuje syrovátkový prášek, látku, s níž jsou velmi dob?e
obeznámeni v kulturistické branži. Syrovátkový prášek obsahuje ?adu aminokyselin,
které jsou životn? d?ležité pro tvorbu svalstva. Aminokyseliny jsou bílkovinovými
?et?zci, které fungují jako stavební kameny sval?. Vitamín D3 p?ispívá k zamezení
únav? sval?, zatímco L-karnitin se p?idává za ú?elem zlepšení p?em?ny energie ve
svalových bu?kách. Krom? toho Pavo MuscleBuild obsahuje p?írodní antioxidanty
CellProtect pro neutralizaci volných radikál?. Tento výrobek neobsahuje pšenici a je
tak bezlepkový. Pavo MuscleBuild neobsahuje doping.

K dostání v pohodlném 3 kg kbelíku.
 

 

 D?ležité vlastnosti

Podporuje rychlý vývoj svalstva
Obsahuje aminokyseliny podstatné
pro tvorbu sval? a L-karnitin
P?ispívá k omezení únavy sval?

Dávkování

Vhodné pro kon?:

Kte?í pot?ebují podpo?it tvorbu sval?
Mladé, kte?í práv? za?ali sv?j výcvik
sportovní v období tréninku

 

Doporu?ené dávkování

K tomu, aby se váš k?? stal svalnat?jším,
nesta?í jen podávat Pavo MuscleBuild:
Vašeho kon? budete muset trénovat, aby
svaly byly stimulovány k r?stu. Navíc by
celková výživa m?la obsahovat dostatek
bílkovin, jinak by k?? nem?l dostatek
stavebních kamen? pro vývoj svalstva.
Pavo MuscleBuild v kombinaci s vysoce
kvalitním krmivem a ?ádným tréninkem
po dobu 3 m?síc?, výrazn?
zv?tší svalovou hmotu vašeho kon?.

K?? (cca 600 kg): 100 g / den
Poník (cca 300 kg): 50 g / den

Specifikace produktu
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