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Szybko się wchłania i przyswaja, gwarantując stopniowe
bardzo efektywne dostarczenie energii

Pomaga wydłużyć czas oraz intensywność wysiłku

W praktycznym opakowaniu

Orzeźwiające smaki nie wymagające popijania

Idealny przed oraz w trakcie treningów / zawodów

 

 

 

  

Isotonic Power Gel>

60ml x 36 60ml x 6

PRZED W TRAKCIE PO

PRO
ENERGY

BEZ
POPIJANIA

FORMUŁA

Izotoniczny żel energetyczny z węglowodanami
o różnym stopniu wchłaniania. Idealny dla sportowców 
oraz osób potrzebujących szybkiego oraz długofalowego 
dostarczania węglowodanów w trakcie wysiłku.
Isotonic Power Gel> od NAMEDSPORT> zawiera 
maltodekstryny (D.E.6-D.E.19) oraz Cluster Dextrin®, 
silnie rozgałęzioną cykliczną dekstrynę.

++ ZAWIERA KOFEINĘ* >> BEZ CUKRU ++ BEZ GLUTENU ++ MALTODEKSTRYNA
(D.E.6-D.E.19)

Składniki: dla smaku cola-malina: woda, 
maltodekstryna, silnie rozgałęziona cykliczna 
dekstryna (Cluster Dextrin®), zakwaszacz: kwas 
cytrynowy; zagęszczacz: guma ksantanowa; 
aromat, sól, kofeina (0,08%), substancja słodząca: 
sukraloza; środek konserwujący: sorbinian potasu.

BEZ GLUTENU.

Sugerowane użycie: w przypadku sportów 
wytrzymałościowych o wysokiej intensywności:
od 1 do 4 żeli na każdą godzinę wysiłku fizycznego,
w przypadku umiarkowanej intensywności 1 żel 
przed wysiłkiem fizycznym bądź w trakcie.

Dostępne produkty: cola-malina*, 
grejpfrut-cytryna, pomarańcza, wielosmakowy.

Opakowanie:

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

TYPOWE WARTOŚCI

Energia

Tłuszcz
w tym kwasy nasyc.

Węglowodany
w tym cukry

Białko

Sól

621 kJ / 148 kcal

0 g
0 g

37 g
0 g

0 g

0,12 g

372 kJ / 89 kcal

0 g
0 g

22 g
0 g

0 g

0,07 g

Kofeina* 83 mg 50 mg

100 ml 100 ml



Isotonic Power Gel>
Podczas uprawiania sportu przez ponad 45 minut konieczne jest dostarczanie niezbędnych 
węglowodanów w celu utrzymania wysokiej intensywności treningu.

Zaleca się spożywanie izotonicznego żelu w odstępach, co około 30 minut, aby zapasy 
glikogenu mięśniowego nie spadły poniżej progu wydajności. Ważne jest, aby wiedzieć,
że energia dostarczana przez cukry zostaje uwolniona w kilka minut po spożyciu (7-10 min), 
podczas gdy inne węglowodany uwalniają ją stopniowo. Dzięki specjalnej kompozycji 
węglowodanów o różnym stopniu wchłaniania Isotonic Power Gel> pozwala uniknąć 
znacznych wahań energii, a także zmniejsza ryzyko nadmiernie wysokich lub częstych 
skoków insuliny, z korzyścią dla wyników sportowych i zdrowia.

Sole mineralne zawarte w Isotonic Power Gel> pomagają utrzymać prawidłowy poziom 
nawodnienia. Dla zachowania optymalnej wydolności zalecamy stosowanie również 
HydraFit> podczas aktywności fizycznej.

Isotonic Power Gel> o smaku coli i malin, zawiera nie tylko idealne połączenie dwóch, 
różnych rodzajów węglowodanów, ale także ma w składzie 50 mg kofeiny, której efekt 
ergogeniczny jest zauważalny po ok. 25 minutach od spożycia żelu,
co gwarantuje zwiększenie wydajności organizmu.

CLUSTER DEXTRIN ®

Silnie rozgałęzione cykliczne dekstryny, Cluster Dextrin®, są najwyższej jakości 
złożonymi węglowodanami nowej generacji, otrzymywanymi z amylopektyny, 
głównego składnika skrobi kukurydzianej. Zapewniają natychmiastową, trwałą energię
i wspierają szybką regenerację mięśni.

WŁAŚCIWOŚCI CLUSTER DEXTRIN ®

Wysoka rozpuszczalność, najszybszy i najkrótszy czas wchłaniania
w żołądku w porównaniu do innych rodzajów węglowodanów

Niskie stężenie osmotyczne, które zmniejsza niepożądane skutki
uboczne, żołądkowo-jelitowe często występujące podczas
przyjmowania suplementów na bazie węglowodanów

Szybko wchłaniany do jelita, co ma pozytywny wpływ na
wydajność energetyczną i nawodnienie podczas aktywności wytrzymałościowych

Poprawia wchłanianie i biodostępność aminokwasów w połączeniu np. z BCAA
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OFICJALNY
POLSKI DYSTRYBUTOR

tel.: +48 17 855 46 48
mail: info@weron.pl
web: www.weron.pl

WERON
ul. Ho�manowej 21/2
35-016 Rzeszów


