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Peptopro® The Performance Peptide –
Paremateks tulemusteks - www.peptopro.com
Peptopro® varustab aminohapetega lihaseid, kui need
vajavad parandamist ja uuenemist, sportimise ajal ja
sellejärgsel taastumisel. Tulemuseks on paranevad
tulemused, vastupidavuse suurenemine ja kiirem
taastumine.
x Proteiinid e. valgud on peale vee suuruselt järgmine komponent kehas.
x Aminohapped on valkude nn. ehitusplokid, vajalikud lihaste kasvuks ja
taastamiseks ning vähendamaks väsimust.
x Ei vaja seedimist, Peptopro® viib valgud koheselt lihastesse.
x Tarvitades sellises kombinatsioonis valke ja süsivesikuid koheselt peale
treeningut, kiirendab see oluliselt taastumist
Lühenev taastumisaeg on äärmiselt veenev argument igale sportlasele.
Peptopro®
x Viib "ehitusmaterjalid" kiirelt lihastesse.
x Aitab taastada ja kaitsta lihasmassi.
x Kerge ja kasutajasõbralik valk lihastele.
x Suurendab treeningjärgset taastumist.
x Piimavalk, mis on ohutu ja tervislik toidu koostisosa, vähendab ühtlasi
hüpoallergilisi reaktsioone.
x Suhteliselt madala mõrususega - parim maitse kõikidest kaseiini hüdrolüsaatidest.
x Sisaldab kõiki asendamatuid aminohappeid samas vahekorras nagu kaseiinis.
x Sisaldab aminohappeid stabiilses vormis di-ja tripeptiidides.
x Ohutu ja lubatud kasutada igas riigis.
x Proovitud ja katsetatud inimeste poolt.

Valgud koormuse ajal
Viimased uuringud on näidanud, et väike kogus valku sportimise ajal vähendab lihaskahjustusi ja suurendab füüsilist vastupidavust enne väsimuse tekkimist. Kui võtta
tavalisi valke sisaldavaid tooteid sportimise ajal, võib see kaasa tuua seedehäireid.
Valkude seedimine ja sportimine samaaegselt ei pruugi olla alati kokkusobiv. Väga
väikesed Peptopro® peptiidid imenduvad kiiresti ja ei tekita seedehäireid.
Peptopro®-mis see on?
Enamus spordijooke pakuvad energiat vaid süsivesikute baasil. Peptopro® on uus
teaduslikult arendatud koostisosa, need on väikesed valgutükid ehk peptiidid, mis
parandavad lihaste funktsioneerimist treeningute ajal ja hilisemal taastumisel. Sobilik
kasutada treeningute ja võistluste ajal, samuti võib tarbida nii enne kui pärast treeninguid
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ja võistlusi. Algselt töötati Peptopro® välja Hollandi Olümpiameeskonnale, kes
kasutasid seda juba 2004 aastal Ateenas, ka 2006.a. Torinos, samuti kasutati 2008.a
Pekingis.
Mis vahe on Peptopro® ja teistel proteiinitoodetel?
Enamus valgupulbrid ja -joogid on tehtud nii, et organism saaks kätte suure koguse valke
kasvatamaks kiirelt lihasmassi. Vastupidiselt nendele valgutoodetele, mis vajavad
seedimist ja lõhustumist enne vereringesse jõudmist ei vaja Peptopro® seedimist.
Aminohappeid sisaldav Peptopro® jõuab koheselt vereringesse, seega ka lihastesse.
On Peptopro® tähtis ja oluline kõikidele sportlastele?
Peptopro® toimib efektiivsemalt kui seda kasutada treeningute/võistluste ajal ja
pärastiseks taastumiseks läbi kogu hooaja.
Iga sportlane arendab oma lihaseid, et saavutada parimat tulemust olenemata alast või
kestvusest. Lihaste vastupidavus ja tugevus nõrgenevad treeningute ajal, seetõttu peaksid
nende taastamiseks kasutama valgutooteid kõik spordiga tegelejad.
Millal ja kui tihti peaks jooma Peptopro®?
Parimateks tulemusteks tuleks tarbida Peptopro® sisaldavat jooki treeningu/võistluse
ajal ja koheselt pärast harjutusi. Samuti võib tarbida seda söögikorra ajal ja enne
magamaminekut maksimaalseks taastumiseks.
Kas Peptopro® sisaldab keelatuid aineid?
Ei. Seda on analüüsitud DoCoLab poolt Genti Ülikoolis Belgias ja see on kirjas ka Dutch
White List of Safe Products ja Madalmaade Dopingukeskuses kui ohutu tootelisand.
Mis on peptiidid, valgud ja aminohapped?
Peptiidid on koostatud omavahel seotud aminohapetest. Kui siduda kaks aminohapet
omavahel kokku, siis saadakse di-peptiid, kolm aminohapet annavad tri-peptiidi. Rohkem
aminohappeid annavad polüpeptiidi, mida kutsutakse valguks e. proteiiniks. Aminohapped on ehitusmaterjaliks valkudele ja peptiididele ja need on eluks hädavajalikud.
Missugused eelised on väikestel Peptopro® peptiididel, võrreldes normaalsete
valkudega?
Enamik toite sisaldavad valke polüpeptiididena, mis on pikad aminohapete ahelad ja mis
vajavad organismis seedimisaega, enne kui neid saab kasutada. Organism suudab
omandada vaid lihtsaid aminohappeid, di-ja tripeptiide. Seetõttu võtab organismil
ümbertöötlemine aega enne kui ta saab valke kasutada. Peptopro® on rikas di-ja
tripeptiidide poolest, mida organism saab koheselt ja kiirelt kasutada, kaotamata aega ja
energiat seedimiseks.
Kas joogid, mis sisaldavad Peptopro®-d on mõeldud vaid tõsistele sportlastele?
Spordijoogid, mis sisaldavad Peptopro®-d, pakuvad eeliseid igaühele, kes tahavad
saavutada paremat vormi, sõltumata sportlikust tasemest. Siiski, tõsised sportlased
peaksid eriti saama eeliseid Peptopro®-st. Mida rohkem tehakse tööd seda rohkem
aminohappeid ja energiat keha tarbib, ja seda rohkem vajab keha jooki, mis sisaldaks
Peptopro®-d. Uuringud on näidanud, et näiteks maratonijooksjad tarvitavad rohkem kui
30 % oma aminohapete reservist ühe maratoni jooksul. Tavalised spordijoogid ei suuda
täita seda ülesannet, mida vajavad selliste aladega tegelejad.
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