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Descripción
A Creatina é uma substãncia produzida pelo nosso corpo (principalmente pelo fígado, rins e páncreas)
à partir de três aminoácidos glicina, arginina e metionina. Esta substância é segregada ao torrente
sanguino e distribuída às diferentes células do organismo.Pelas suas funções no organismo, a
Creatina é um dos suplementos mais utilizados nos desportistas. De facto, está demonstrado que o
consumo de 3 gramas de Creatina melhora o rendimento físico em series sucessivas de exercícios
breves de alta intensidade.No entanto, o tipo de Creatina usado é de vital importância para obter os
resultados esperados. Drasanvi, na procura da máxima qualidade, seleccionou para a sua linha Sport
Live Creatina da marca Creapure®, livre de impurezas e com o aval de rigorosos estudos analíticos.

Ingredientes
Creatina (Creapure ®) 5.000 mg

Modo de uso
Fase de carga: Consumir 20 g (em 4 tomas de 5

Presentación
Embalagem de 300 g (10.58 oz.)

gramas) ao longo do dia.Fase de manutenção:
Consumir de 3-5 g ao dia após o exercício. Pode
fornecer-se com a bebida recuperadora ou batido
de proteínas.Um copo doseador raso equivale a 7
g.

Advertencias
Os suplementos alimentares não devem ser usados como substitutos de um regime alimentar variado
e de um modo de vida saudável. Não superar a dose diária recomendada. Manter afastado do alcance
das crianças. Conservar num local seco e fresco.

Información extra
Monohidrato de Creatina da marca Creapure®
Creapure® é uma marca muito conhecida no mundo do desporto e caracterizada pela pureza da sua
composição e a sua eficáciaAs condições de fabrico fazem que os valores de Creatina se mantenham
contínuas, sendo estes valores, os seguintes (valorizados por HPLC):
Monohidrato de Creatina: min 99,5 %. Apresenta uma pureza máxima de Creatina.
Creatinina: ?67 ppm. A Creatinina é um produto natural da degradação da Creatina que é
eliminado através dos rins. A concentração de Creatinina serve geralmente para verificar o bom
funcionamento dos rins. Por isso, para evitar possíveis problemas renais, a ingesta de
Creatinina deve ser o mais baixa possível para que a quantidade de Creatinina que sai do corpo
seja também mínima.
Dicyandiamide: ?30 ppm. São compostos cujas propriedades ou inconvenientes são

desconhecidos, mas que frequentemente aparecem em outras sínteses de Creatina.
Dihydrotriazine: não detectável. São compostos cujas propriedades são desconhecidas, mas
que frequentemente aparecem em outras sínteses de Creatina.

Forma de Monohidrato
Na actualidade, existem muitas marcas que usam usam outras formas distintas de Creatina. No
entanto, a apresentação que mais estudos científicos avaliam a sua eficácia e segurança é a Creatina
Monohidrato.

Alta quantidade de Creatina
A EFSA aprova o uso da Creatina: “A Creatina melhora o rendimento físico em series sucessivas de
exercícios breves de alta densidade”. Esta alegação pode usar-se à partir de três gramas de Creatina.

Formato em pó
A apresentação em pó permite ajustar a dosagem às necessidades de cada pessoa e cada situação,
permitindo, desta forma, consumir a quantidade adequada em cada momento.

Sabor neutro
Nossa Creatina apresenta um sabor neutro, com a finalidade de ser consumido por todas as pessoas
ou misturado com outros produtos, sem que isto altere o seu sabor.

Sem alergénios e outros contaminantes
Nosso sistema de produção e os rigorosos controlos de qualidade, permitem poder dizer que o nosso
produto está livre de qualquer tipo de alergénios e outros contaminantes. Desta forma, garantimos a
idoneidade do produto.

Sem Doping
Nosso lema é um desporto de qualidade e um modo de entender a vida saudável. Para isso
cumprimos de forma exahustiva a lei de embalagem. Ainda, os estrictos controlos de qualidade aos
que são submetidas as nossas matérias primas, assim como os nossos processos, garantem um uso
seguro dentro do mundo do desporto.

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos
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