
RAMTECH
®   

HYDRO 
Αμινοξέα υψηλής ποιότητας για άμεση αποκατάσταση  

 
- BCAA ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ  
- ΜΕ β-ΑΛΑΝΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ. 
-ΜΕ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 
-ΜΕ PepForm® ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ  
-INSTANT FORMULA 

 

 
  

       Ενδυναμώνει τους μύες και επιταχύνει την   

αποκατάσταση. 
 

- Εκείνους που επιθυμούν να επιταχύνουν τον 
χρόνο αποκατάστασης. 

- Εκείνους που χρειάζεται να ενισχύσουν 

τη μυϊκή τους μάζα 
- Εκείνους που υποβάλλονται σε 

έντονη αθλητική δραστηριότητα. 

- Εκείνους που χρειάζεται να ενδυναμώσουν το 

μυϊκό τους σύστημα.- 

- Εκείνους που χρειάζονται BCAA κατά τη 

διάρκεια της προπόνησης 
 

- ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ RAMTECH® HYDRO 

β-ALANINA  
2h 1h   30’ 0 0 30’  1h 2h 

BEFORE DURING AFTER 

 

 

INSTANT FORMULA 
PACKAGING: JAR 250 G R 
ΓΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

Προειδοποίησεις: Να μην υπερβαίνεται η συνιστώμενη 
ημερήσια δόση. Να μην χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια 
εγκυμοσύνης ή από παιδιά ή για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα χωρίς ιατρική συμβουλή. Τα συμπληρώματα 
διατροφής δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια 
ισορροπημένη διατροφή. Να φυλάσσεται σε δροσερό και 
σκιερό μέρος. Το προϊόν διατηρείται μέχρι την 
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης αν δεν ανοιχτεί και αν 
συντηρηθεί κατάλληλα. Το προϊόν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής 
και ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Το προϊόν δεν περιέχει 
νανδρολόνη και τεστοστερόνη, β2-αγωνιστές, διουρητικά, 
αμφεταμίνες και εφεδρίνη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το Ramtech Hydro, παρέχει αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας, βήτα-Αλανίνη και 
Βιταμίνες Β. Οι βιταμίνες Β6 και Β1 συμβάλλουν στη διατήρηση των μηχανισμών για τον 
μεταβολισμό και την παραγωγή ενέργειας. Η βιταμίνη Β6 συμβάλλει στη μείωση της 
κούρασης και της κόπωσης και στον φυσιολογικό μεταβολισμό των πρωτεϊνών και του 
γλυκογόνου. Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική σύνθεση πρωτεϊνών. Η 
παρουσία PepForm- Leucine Peptides ολοκληρώνει τη σύνθεση και επιτρέπει την 
αποτελεσματική αφομοίωση της λευκίνης. Το προϊόν είναι χρήσιμο σε όσους 
υποβάλλονται σε έντονη αθλητική δραστηριότητα. Δεν περιέχει γλουτένη (Gluten Free), 
επομένως είναι κατάλληλο για άτομα με κοιλιοκάκη ή άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  
 Τα αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας που εμπεριέχονται στο RAMTECH HYDRO, το  καθιστούν 
ιδανικό συμπλήρωμα διατροφής για αθλητές. 

 

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Διαλύστε 1 scoop (10 gr) σε τουλάχιστον 250 ml νερού. Το προϊόν μπορεί να ληφθεί κατά τη 
διάρκεια έντονων δραστηριοτήτων καθώς και μετά την προπόνηση. Η μέγιστη επιτρεπόμενη 

δόση είναι 5gr BCAA/ημέρα. 1 συσκευασία=25 δόσεις 

 INGREDIENTS  
L-λευκίνη, ολιγοσακχαρίτες φρούτων (FOS), L-ισολευκίνη, L-βαλίνη, οξινιστής: κιτρικό οξύ, 
Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: διοξείδιο του πυριτίου, αρωματικές ύλες, βήτα αλανίνη, 
Pepform® Leucine Peptides (υδρολυμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, L-λευκίνη), 40% L-λευκίνη, 

γαλακτωματοποιητής: εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων, γλυκαντικά: ακεσουλφάμη Κ, 

σουκραλόζη, κιτρικός ψευδάργυρος, Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη), Βιταμίνη Β1 
(υδροχλωρική θειαμίνη), βαφή: καροτίνες.

 

  ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  
 

 Ανά δόση 
(10 gr) 

 %NRV (ανά 
δόση) 

L-Λευκίνη 2420 mg - 

PepForm® Leucine 

Peptides 

200 mg 
 

80 mg 

- 
 

- 

εκ των οποίων L-

Λευκίνη80 mg 

  

L-Ισολευκίνη 1250 mg - 

L-Βαλίνη 1250 mg - 

β-Αλανίνη 350 mg - 

Θειαμίνη (Vit B1) 0,83 mg (75% NRV) 

VitaminB6 1,8 mg (125%NRV) 

Zinc 15 mg (150% NRV) 

NRV: Nutrient Reference Values (adults) according to Reg. 
(EU) No 1169/2011 
L-Leucine tot. per dose= 2500 mg 
1 dose = 10g (1 measuring scoop = dose max/die) 

 
 
Το PepForm® Leucine Peptides είναι ένα εμπορικό 
σήμα που ανήκει στην Glanbia Nutritionals Limited. 
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