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Anabolic Amino Pack
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CENA
DETAL

200 kapsułek

38 zł

Whey Amino Complex, L-Glutamine - Pełen kompleks aminokwasów z dodatkiem kluczowego aminokwasu
400 kapsułek
- L-Glutaminy

65 zł

BCAA FiGHt
Kompleks aminokwasów rozgałęzionych (leucyna, izoleucyna, walina), które mają kluczowy wpływ na
400 g
zmęczenie i regenerację tkanki mięśniowej. Aminokwasy egzogenne.

BCAA Pack

200 kapsułek

Branched Chain Amino Acids, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine Energetyczno-regenerujące aminokwasy
400 kapsułek
rozgałęzione BCAA (l-leucyna, l-walina, l-izoleucyna)

Creatine Maximize Caps

200 kapsułek

Maximize Creatine Effect, Micronized 200 MESH - Monohydrat kreatyny o rozdrobnieniu 200 MESH w
400 kapsułek
kapsułkach

Creatine Maximize

250 g

Maximize Creatine Effect, Micronized 200 MESH - Monohydrat kreatyny o rozdrobnieniu 200 MESH w
500 g
proszku

Energo Carb Formula

1 kg

Carbohydrates Complex, Diversity of Time Absorbed - Węglowodany o zróżnicowanym czasie wchłaniania.
3,5 kg
Energia dla Twojego Ciała

L-glutamine Recovery Caps
Anticatabolic and Recovery Formula - Farmaceutycznie czysta L-Glutamina w kapsułkach

L-Glutmine Recovery Powder
Anticatabolic and Recovery Formula - Farmaceutycznie czysta L-Glutamina w proszku

Massive Reactor

Whey Protein Concentrate - Koncentrat białka serwatki (WPC) bez domieszki innych rodzajów białek.

System Blend Night

23 zł
39 zł
20 zł
59 zł

200 g

38 zł

400 g

68 zł

1 kg

34 zł

200 kapsułek

1kg

1 kg

108 zł
44 zł
79 zł
33 zł
99 zł
52 zł
139 zł

900 g

69 zł

2,2 kg

146 zł

900 g

72 zł

Four Protein, WPC, MPC, Calcium Caseinate, Egg Protein - Mix 4 białek o zróżnicowanym czasie
2,2 kg
wchłaniania. (WPC, koncentrat białka mleka, kazeinian wapnia, białko jaj)

System Imax WPI & WPC

49 zł

68 zł

Pure Muscle Increase, 45% Protein - Bulk (45% protein) z dodatkiem l-glutaminy. Muskulatura bez grama
3 kg
tłuszczu

Pure Whey System

29 zł

400 kapsułek

Carbohydrates, Whey Protein Concentrate, Creatine Monohydrate, L-Glutamine - Mega anaboliczny gainer.
3,5 kg
Dodatek kreatyny oraz l-glutaminy potęgują jego budujące działanie.

Pure Muscle Max Mass

65 zł

38 zł

Ester kreatyny, jabłczan kreatyny, monohydrat kreatyny, l - glutamina, l - leucyna, l - izoleucyna, l - walina
400 kapsułek
700mg/kap lukemast

Maximize Hard Gain

38 zł

200 kapsułek

Musclebuilder Formula, 22 % Protein - Odżywka typu gainer oparta wyłącznie na koncentracie białka
3,5 kg
serwatki (WPC). 22 & protein

Maximize Fire Pack

79 zł

900 g

Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate - Najwyższej jakości białka serwatkowe: izolat białka
2,2 kg
serwatki (WPI) oraz koncentrat białka serwatki (WPC)

156 zł
77 zł
166 zł

NAZWA
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200 kapsułek

42 zł

Formuła składająca się z alfa ketoglutaranu argininy (AAKG) oraz jabłczanu cytruliny, która odpowiada za
400 kapsułek
produkcje tlenku azotu (NO) i utrzymująca jego wysoki poziom w długim przedziale czasowym.

76 zł

AAKG PUMP PACK

200 kapsułek

32 zł

100% jabłczanu kreatyny( Tri Creatine Malate), w relatywnie krótki czasie wydatnie zwiększa siłę, masę i
wytrzymałość mięśni, równocześnie nie powodując odkładania wody w tkance podskórnej, co daje 400 kapsułek
gwarancje ich doskonałej definicji.

59 zł

200 kapsułek

49 zł

CM TRI

PUMP UP MUSCLE

Innowacyjna formuła anaboliczno-antykataboliczna gwarantującą szybkie i niesamowite przyrosty siły i
masy mięśni. Skład PUMP UP MUSCLE to trzy różnorodne mieszanki oddziaływujące w różnorodny sposób
na nasz organizm, mające jeden cel - progres siły i masy mięśniowej. 3X PUMP to dwie formy argininy 400 kapsułek
(AAKG oraz l-arginina) oraz jabłczan cytruliny

Whey Strong

600g

Whey Strong to odżywka wysokobiałkowa w której skład wchodzą białka o zróżnicowanym profilu
aminokwasowym, co zapewnia dostarczenie niezbędnych składników budujących komórki mięśniowe.
Uwalnianie aminokwasów z Whey Strong następuje stopniowo gwarantując ich równomierny dopływ do
2000 g
komórek organizmu.
Odżywka białkowa Whey Strong przeznaczona jest zarówno dla zawodowych sportowców, jak i dla osób
ćwiczących rekreacyjnie.

85 zł

37 zł

100 zł

1 kg

30 zł

Massive Strong to odżywka, której każda porcja to energetyczno-budulcowy impuls do rozrostu komórek
mięśniowych. Węglowodany o różnym czasie wchłaniania oraz białka o zróżnicowanym profilu
aminokwasowym wpływają na sukcesywny i stały wzrost. Odżywka Massive Strong przeznaczona jest 3 kg
zarówno dla zawodowych sportowców, jak i dla osób ćwiczących rekreacyjnie.

79 zł

Massive Strong

Choco Crunch Whey
Kompozycja koncentratu białka serwatki oraz specjalnie wyselekcjonowanych płatków owsianych,
720 g
charakteryzujące się wysoką zawartością błonnika, minerałów, witaminy B1 oraz kwasu foliowego.

37 zł

Choco Crunch Energy
Produkt, którego głównym składnikiem są specjalnie wyselekcjonowane płatki owsiane, charakteryzujące
720 g
się wysoką zawartością błonnika, minerałów, witaminy B1 oraz kwasu foliowego. Takie zestawienie sprawia,
iż Choco Crunch Energy szybko i skutecznie uzupełnia składniki odżywcze zużywane podczas aktywności
fizycznej, przyczyniając się do zbilansowania zasobów energetyczno-budulcowych organizmu..

20 zł

Oats Whey Gain
Kompozycja koncentratu białka serwatki oraz specjalnie wyselekcjonowanych, rozdrobnionych płatków
owsianych, charakteryzujących się wysoką zawartością błonnika, minerałów, witaminy B1 oraz kwasu
1 kg
foliowego. Takie zestawienie sprawia, iż Oats Whey Gain szybko i skutecznie uzupełnia składniki odżywcze
zużywane podczas aktywności fizycznej, przyczyniając się do zbilansowania zasobów energetycznobudulcowych organizmu.

38 zł

