5BV NutriPack
Balík suplementů, jež vás poženou do cíle!
Speciálně sestavená kombinace doplňků stravy, které vám budou pomáhat na každém kroku závodu,
ať už budete potřebovat doplnit energii, zahnat křeče, či ospalost, či pouze doplnit dostatečné
množství tekutin.

Celková hodnota Balíčku je 416 Kč, pro účastníky
závodu 5BV je zvýhodněna na 299 Kč

Balíček určen pro jednu osobu obsahuje:
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Rocks Energy gel - rychle vstřebatelný zdroj energie pro váš sportovní výkon. Efektivně
podpoří výkon organismu během fyzického výkonu. S rock’s Energy gelem Vás žádný
kopec nepřekvapí. Překvapeni budou naopak vaši soupeři, až jim ukážete záda.
ISO ACTIVE – izotonický koncentrát v prášku k přípravě nápoje. Optimální kombinace
sacharidů, minerálů a vitaminů skupiny B pomáhá zajišťovat přísun energie, elektrolytů
a dobrou hydrataci v průběhu fyzické aktivity. Je navíc obohacený o extrakty z guarany,
zeleného čaje a ženšenu.
Magnesium 25ml obsahuje vysokou dávku hořčíku, který přispívá k normální činnosti
svalů. Pomáhá okamžitě zahnat svalové křeče. Vitamín B6 stimuluje energetický
metabolismu a vitamín C chrání tělo volnými radikály vznikajícími v těle následkem
oxidačního stresu.
High Whey Protein Bar – Tyčinka s vysokým obsahem bílkovin dodá v pozdějších fázích
výkonu nejen tolik potřebnou energii, ale také pomůže ochránit svalstvo před jeho
zbytečnou devastací. Zároveň zasytí a zažene pocit prázdného žaludku.
X-power No cramp – Energetická tableta s vysokým obsahem elektrolytů. Další
z výborných pomocníků při tuhnutí svalstva a odstraňování křečí.
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Oat King energy bar 95g flapjack – perfektní energy tyčinka z těch nejkvalitnějších
surovin. Doslova kalorická bomba – jedna tyčinka obsahuje cca 1800 kJ energie a to
v miniaturním a velmi chutném provedení.
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Enervit GT 24 – tolik populární energetické tablety, nyní v nové – malinové příchuti
s obsahem kofeinu. Dávka energie v málém, perfektně skladném balení, které je vždy po
ruce. Obsažený kofein perfektně pomůže odolávat únavě a spánku.
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BCAA XTRA SHOT – Dávka aminokyselin s rozvětveným řetězcem, tolik důležitých pro
kvalitní a rychlou regeneraci svalstva, si dáte už v cíli, ale oceníte ji teprve v následujích
dnech po závodě. Včasný přísun potřebných živin je totiž nejrychlejší způsob, jak se
příjemně vrátit do dalšího tréninkového, či závodního rytmu.

Závazné objednávky lze zadat na: http://www.weushop.cz/5BV
Balíčky budou připraveny k vyzvednutí při registraci do závodu na stánku WEST END UNITED –
dodavatel sportovní výživy. Zároveň zde bude možnost dokoupit jakýkoliv z těchto doplňků + spoustu
dalších navíc.

Pro sportovce bude na stánku připraven
ZDARMA Pitný režim!

