SQUEEZY 100% PURE AMINO
TABLETKI Z AMINOKWASAMI

SQUEEZY to pierwszy na świecie producent żeli energetycznych, pionier
w dostarczaniu sportowcom maksymalnej dawki energii. Doświadczenie
zbierane na przestrzeni lat, ciągły rozwój nowych, innowacyjnych
produktów i niemiecka jakość jest tym co nas wyróżnia.

Oprócz skutecznego dostarczania do organizmu węglowodanów wiemy
jak ważna jest suplementacja aminokwasów pełniących ogromną rolę w
prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Biorą one udział w produkcji
ważnych dla zdrowia substancji: hormonów, płynów ustrojowych,
enzymów oraz neuroprzekaźników przenoszących w mózgu impulsy
elektryczne. Będąc głównym materiałem budulcowym białek, biorą udział
w regeneracji uszkodzonych komórek, mięśni, skóry oraz narządów
wewnętrznych. Podczas intensywnego wysiłku fizycznego aminokwasy
mogą też służyć jako awaryjne źródło energii.

100% PURE AMINO to produkt, na który składa się 8 podstawowych
aminokwasów w odpowiednich proporcjach, kompleksowo pokrywając
podaż organizmu w naturalny i skuteczny sposób.

Główne zalety produktu:
1) SQUEEZY 100% PURE AMINO zawiera 8 podstawowych
aminokwasów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania
organizmu,
2) Aminokwasy zawarte w SQUEEZY 100% PURE AMINO
pochodzą w całości ze źródeł roślinnych, dzięki czemu są
odpowiednie dla wegetarian i wegan,
3) Produkt bez zbędnych dodatków, a dzięki swojej
krystalicznej, naturalnie występującej w przyrodzie formie
przyswaja się błyskawicznie,
4) Jeden kartonik SQUEEZY 100% PURE AMINO zawiera 20
saszetek po 5 tabletek (1 g każda), co stanowi sugerowaną
dzienną porcję aminokwasów,
5) Ilość aminokwasów w jednej saszetce (5 tabletek po 1 g) jest
porównywalna z porcją 175 g mięsa, ryby czy drobiu (450-800
kcal). Natomiast 5 tabletek SQUEEZY 100% PURE AMINO to
zaledwie 20 kcal!

SPOSÓB UŻYCIA
SQUEEZY 100% PURE AMINO:
SQUEEZY 100% PURE AMINO przy niedoborze bądź zwiększonej podaży na
aminokwasy zapewnia ich naturalny i prosty sposób suplementacji.
Jeden kartonik zawiera 20 saszetek po 5 tabletek (1g każda).

Rekomendowane dzienne spożycie* to 5 tabletek po 1g (1 saszetka) popitych
szklanką wody na około godzinę przed wysiłkiem fizycznym.
W celu zoptymalizowania regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym zaleca
się spożycie jednej saszetki w ciągu godziny od zakończenia wysiłku.

* W przypadku nadzwyczajnego wysiłku dzienne spożycie może zostać
zwiększone maksymalnie do 10 tabletek.

WARTOŚCI ODŻYWCZE
SQUEEZY
100% PURE AMINO

w 1g
(1 tabletka)

w 100 g

17 kJ
(4 kcal)

1.700 kJ
(400 kcal)

< 0.01 g

< 0.01 g

- w tym nasycone kwasy
tłuszczowe

< 0.01 g

< 0.01 g

Węglowodany

< 0.01 g

< 0.01 g

- w tym cukry

< 0.01 g

< 0.01 g

1g

100 g

< 0.01 g

< 0.01 g

Energia

Tłuszcz

Białko
Sól

SKŁAD
L-leucyna (19.6%), L-walina (16.6%), L-izoleucyna (14.8%),
Chlorowodorek L-lizyny (14,3%), L-fenyloalanina (12.9%),
L-treonina (11.1%), L-metionina (7%), L-tryptofan (3.7%)

