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Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részeit tilos
reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy
eszközzel - elektronikus, fényképészeti vagy más módon - a
szerző és a kiadó engedélye nélkül közölni.

Önálló Testszerviz Extra
Termékcsalád
Mindenből a legjobbat!
A Testszerviz egyik legfontosabb alapelve – „Adjuk a testnek, ami
szükséges és nem adjuk, ami nem szükséges!
Burget Péter vagyok a Testszerviz ügyvezetője és megalapítója.
A célom mindig az volt, hogy segítsek a helyes életmódhoz illeszkedő termékeket összegyűjteni és ajánlani azoknak, akiknek nem
mindegy mi van a címkén.
A fenti elv alapján válogatom és keresem, kutatom évek óta azokat a termékeket, amiket jó szívvel ajánlok ügyfeleinknek, barátainknak és vásárlóinknak. Hol megtalálom a megfelelőeket, hol
nem. Volt olyan, hogy rábukkantam valami különlegesen jóra és
egyszer csak nem lehetett már rendelni, a beszállító eltűnt. Máskor egy kiváló termék összetétele megváltozott, más lett az íze,
belekerült olyan összetevő, amit nem szerettem volna. Olyan is
előfordult, hogy a nagy keresletre való tekintettel a partner egyik
napról a másikra jelentősen emelte az árat, amit már nem tartottam elfogadhatónak.
Szóval sok kiszámíthatatlan dologgal kellett szembe néznem úgy,
hogy mindig ragaszkodtam a minőséghez, jó árhoz és ügyfeleink
elvárásaihoz.
Ebből az állandó bizonytalanságból most elegem lett.
Létrehoztam a Testszerviz Extra Termékcsaládot!
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Fehérjék, fehérje porok
Testünk építő köve a fehérje. Fehérje kell az izomzat növeléshez,
de fehérje kell a belső szerveink működéséhez, hisz mindezek fehérjéből épülnek fel. Szív izom, rekeszizom, gyomor záró izmok
stb.
A szervezet szárazállományának kb az 50%-át fehérjék alkotják.
A testben képződő enzimek, hormonok előállításhoz is szükség
van fehérjére.
A fehérjék aminosavakból épülnek fel. Az aminosavak a fehérjék
építőkövei. Ezekből építi fel a test a fehérjéket.
2 féle csoportba sorolhatjuk őket. Vannak a nem esszenciális
aminosavak, amit a szervezet képes saját maga előállítani.
És van 9 fajta aminosav, amiket úgy hívnak, hogy esszenciális
aminosavak.
Ezek nélkülözhetetlenek, létfontosságúak, olyan aminosavak,
amelyeket a test nem tud előállítani.
Ezért szükséges bevinnünk külső forrásokból fehérjéket.
A fehérjéknek 2 formája van, az állati és a növényi fehérjék.
Az emberek többsége általában állati eredetű fehérjéket eszik.
Tojás, hal, hús, sajt, tejtermékek. Ezekkel a fehérjékkel az emberek
többségének nincs semmi baja, nem okoznak gondot.
Egyre többen fogyasztanak növényi eredetű fehérjéket különféle
formában. A növényi fehérjék alapvetően szintén jók. Amire oda
kell figyelni, hogy minden esszenciális aminosavat tartalmazzanak és a mennyiségük elegendő legyen.
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Miért jók
a növényi fehérjék?
Csak vegánoknak való?
„Én nem edzek nekem nem kell kiegészítő növényi fehérje.”
„Eszem elegendő, húst, halat, tojást és nem hiszem, hogy növényi fehérjére van szüksgem.”
Ilyen és hasonló gondolatokkal találkozhatunk, amikor a növényi
fehérjepor fogyasztásáról van szó.
• A növényi fehérjék tökéletes alternatívák lehetnek azoknak, akik étel allergiában szenvednek, nem tolerálják a
laktózt, tej alapú fehérjéket, tojásfehérjét, glutént.
• Azoknak kifejezetten fontos és ajánlott, akik nem esznek
állati eredetű fehérjéket.
• Jó lehet azoknak is, akiknek estlegesen gyomor és bél
problémáik vannak, nehezen emésztik meg a húsokat.
40 év felett csökken a test izom tömege, elkezdenek leépülni az
izmok, ami idős korban egyre nagyobb problémákat okoz. A növényi fehérjék rendkívül hatékonyan segítik a testtömeg növelését
ezzel is segítve 40 év felett megóvni a testet. Könnyen emészthetőek, könnyen felszívódank és rendkívül jól hasznosulnak.
Menopauza idején, a nők nagy részénél csontritkulás alakul ki,
ami megelőzhető tömegnövelő edzésekkel. Az ilyen edzéseknél a
növényi fehérjeporok sokat segítehetnek. Energiát adnak, jól beépülnek és növelik a testtömeget.
A növényi fehérjékben megtalálható az összes fitonutriens.(növényi eredetű ételekben megtalálható, jótékony hatású vegyüle-
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tek). Ezek az anyagok elengedhetetlenek a hatékony emésztéshez.
„A növényi fehérjékben megtalálható az összes fitonutriens. A
fitonutriens a „Phito” görög eredetű szó, jelentése növény, fitonutriens a növényi eredetű ételekben megtalálható, jótékony hatású vegyületek.
Az állati eredetű fehérjék nem tartalmaznak fitonutrienseket, ez
által az állati eredetű fehérjék nem támogatják az emésztés hatékonyságát.
A legismertebb növényi fehérje a borsó fehérje. A növényi fehérjék közül a borsó fehérje az egyetlen, aminek a BCAA tartalma
megközelíti a tojásfehérje magas lizin, izoleucin és valin szintjét.
BCAA-(Branched-chain amino acid) elágazó láncú aminosavak,
ide tartozik a lizin, izoleucin,és a valin. Hamarabb bomlanak le az
izmokban, mint a májban, képesek elősegíteni a regenerálódást,
még a legintenzívebb edzések után is.
A másik fontos növényi fehérje forrás a rizsfehérje. A tiszta rizsfehérje 70-85% biológiai értékű (a szervezet számára hasznos
anyag).
Aminosav tartalma alacsonyabb, mint ami a szervezet számára
szükséges, ezért más fehérjékkel szokták keverni. A legjobb ös�szetétel a borsó és rizs-fehérje keverék, mert így együtt tartalmazza azt a teljes esszenciális aminosav profilt, amire a testünknek szüksége van.
A rizsfehérje könnyen és gyorsan emészthető, jobban hasznosul
az emésztés során, mint a szója fehérje. Ellentétben a szójával
nincs ösztrogénfokozó hatása.
A fehérje izolátumok speciális eljárással készülnek, nincs benne
más, mint a tiszta fehérje.
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Mint látható a növényi fehérjékre nem csak akkor van szükség,
amikor edzünk, vagy vegánok, vegetáriánusok vagyunk, hanem
egészségünk, jó testi közérzetünk érdekében is.
Az extra vegán protein por borsó fehérje izolátumot, és rizsfehérjét tartalmaz, ami megfelelő aminosav összetétel a testnek,
könnyen emészthető és jó táplálék.
Érdemes laktózmentes tejjel, vagy növényi tejjel fogyasztani.
Felhasználási javaslat – naponta 1-2 alkalommal 2 dl növényi,
vagy laktózmentes tejben elkeverni 25 gr-ot.

Mikor fogyasszuk?
•

Ha reggel rohansz és nincs időd reggelit készíteni akkor igyál
egy ilyen fehérje poros shake-t, akár bele rakhatod a zöld
turmixodba és meg is van a gyors, tápláló és finom reggelid. A reggeli fehérjefogyasztás rendkívül fontos, hiszen
ez indítja be az anyagcserét, ez adja a napindító energiát.

•

Edzéseket követően, vagy ha úgy szereted előtte is kiváló energiaforrás, jól beépül és építi az izomzatot.

•

Este, ha mindenképpen akarsz fehérjét bevinni (éhes
vagy), a növényi fehérje a legjobb megoldás. Sokkal kön�nyebben emészthető, mint az állati fehérje, nem terheli meg a szervezetet, könnyebb lesz az éjszakai alvás.

•

Ha délután éhes vagy, egy fehérjeital segít az éhségérzetet és
a szükséges energia mennyiséget kezelni.
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Amit jó szívvel ajánlunk
az előzőek alapján!
A fentiek fényében hoztuk létre a Testszerviz Extra Vegán fehérjeport csoki-fahéj ízesítéssel. Borsó és rizsfehérje keverék,
természetes édesítéssel és ízesítéssel. Remek felszívóda, kiváló
emészthetőség, kellemes ízvilág.
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Reméljük, hasznosnak találtad ezt az írást, és innentől fogva
figyelni fogsz a megfelelő mennyiségű, és minőségű kollagén
bevitelre.
Ha tetszett ez a tájékoztató anyag,
akkor töltsd le a Kollagének című ingyenes kisfüzetünket is.
Az online Kollagének kisfüzet letöltése itt!
További Testszerviz Extra Sajátmárkás termékeinket pedig
itt tudod megnézni!
Erre kíváncsi vagyok, gyerünk!

