משקה ספורט

משקה היפוטוני
לאספקת אנרגיה
ושיפור ביצועי סיבולת
שתיית מים מספקת היא חיונית לתפקוד התקין של התאים ומערכת החיסון .מים מסייעים בוויסות טמפרטורת הגוף
ומשמנים את המפרקים ,האיברים והרקמות שלנו .עם זאת ,במהלך אימון גופני אינטנסיבי ,לעיתים קרובות גופנו יהיה
זקוק ליותר ממים בלבד כדי לשמור על ביצועים אופטימליים.
במהלך פעילות גופנית מאומצת אנחנו מאבדים  2-0.5ליטר נוזלים בשעה .אובדן נוזלים זה מלווה גם באובדן
אלקטרוליטים חיוניים ,כגון נתרן ואשלגן ,המתנדפים דרך הזיעה ועלול להוביל להתייבשות .ככל שכמות הנוזלים
שאבדה גדולה יותר ,כך צפויה פגיעה קשה יותר בתפקוד הפיזי של המתאמן .מחקרים הוכיחו כי משקאות המכילים
פחמימות ואלקטרוליטים משפרים את מאזן הנוזלים בגוף ותורמים לשמירה על רמת ביצועי הסיבולת במהלך אימון
סיבולת ממושך.
 CR7 DRIVEהוא משקה ספורט מסוג היפוטוני המכיל  3אלקטרוליטים חיוניים :אשלגן ,נתרן ומגנזיום ,החשובים
לפעילות תקינה של מערכת העצב-שריר ומונעים התכווצות שרירים בזמן המאמץ ולאחריו .כמו כן ,הוא מכיל תערובת
קלה לעיכול של  4סוגי פחמימות :שתיים שמתפרקות מהר ושתיים שמתפרקות לאט יותר על מנת לספק אנרגיה מיידית
ומתמשכת ,ובכך תורם לשיפור ביצועי הסיבולת .בנוסף CR7 DRIVE ,מכיל ויטמינים מקבוצת  Bהמעורבים בתמיכה
בתגובות שמניעות את השרירים ומספקות אנרגיה לאימונים.
 CR7 DRIVEפותח באמצעות מומחים בתזונת ספורט של הרבלייף יחד עם כדרוגלן העל כריסטיאנו רונאלדו.
מיועד לשימוש לפני ,לאחר ובמהלך פעילות סיבולת ממושכת מעל שעה ,כגון :כדורגל ,ריצה ,רכיבת אופניים ,שחייה או
כל פעילות גופנית אחרת שמעלה את הדופק וגורמת להזעה.

תכונות ויתרונות:
פורמולה ייחודית המכילה תערובת של פחמימות ואלקטרוליטים חיוניים 249 :מ"ג נתרן 140 ,מ“ג אשלגן ו 142 -מ“ג
מגנזיום החשובים לתפקודם התקין של השרירים בזמן המאמץ ולאחריו ומסייעים בשמירה על מאזן נוזלים ומלחים בגוף.
משקה היפוטוני — בעל ריכוז נמוך יותר של סוכרים ומלחים בהשוואה לדם .נתון זה מאפשר מעבר מהיר וקל בקיבה
וספיגה מהירה של החומרים המזינים בו.
מכיל תערובת קלה לעיכול של  4סוגי פחמימות המספקות לגוף גלוקוז לאנרגיה מיידית ומתמשכת  -ללא עליות ומורדות
באנרגיה!
מכיל ויטמינים  B1ו B12-התורמים למטבוליזם תקין ולתהליכי הפקת אנרגיה בגוף.
מסייע בניהול צריכת הקלוריות -פחות מ 100 -קלוריות במנת הגשה.
אינו מכיל צבעי מאכל או ממתיקים מלאכותיים.
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