„Ce au în comun computerele și mușchii? Ambele amintesc“
Centrala electrică a celulelor tale
CE ESTE SEMNIFICAȚIA CYTOCHROME & Tribulus.Energy® PENTRU TINE ȘI CORPUL TĂU?
Minus, dar incredibil de eficient.
Sportul de anduranță: crește puterea organismului de
rezistență și stimulează sistemul imunitar, îmbunătățește
condiția de anduranță și citocromul sistemului cardiovascular.
- Te simți mai bine cu un nivel mai ridicat de citocrom. O
concentrație mare de citocrom există atunci când capacitatea
de rezistenta a organismului este în formă bună. Prin urmare,
poate fi văzută ca un indicator al nivelului de energie al
organismului, ca urmare a sportului de anduranță. Un
program de formare de anduranță regulat, personalizate
Îmbunătățește eficiența proceselor metabolice aerobe.
Acesta crește cantitatea de mitocondrii în celule și, de
asemenea, nivelul citocromului, adică celula creează o cantitate mai mare a acestei enzime. Nivelul
citocromul măsurat prin Tribulus.Energy® este, prin urmare, direct legat de capacitatea de rezistenta a unei
persoane. Cu toate acestea, un program de anduranță trebuie să fie de o anumită intensitate și durată
înainte ca numărul de mitocondrii să crească. O creștere a nivelului de citocrom are loc înainte ca numărul
de mitocondrii din celule să crească.
În cazul în care o persoană se oprește din a mai face exercitii fizice, nivelul lor de citocrom din celule și
condiția fizică vor scădea. Încă o dată, condiția fizică scade într-un ritm mai rapid decât capacitatea
mitocondriilor.
Aflați mai multe despre corpul dvs și monitorizați-vă condiția fizică cu TribulusEnergy®. Acesta vă va ajuta
să fiți mai conștienți de nevoile corpului dvs, astfel încât să puteți răspunde la ele în mod direct. Ca urmare,
vitalitatea dvs. va crește, vă veti bucura de viata mai mult si corpul dvs va fi mai rezistent la boli si obezitate.
Respirația thens strict sănătoși, prin care puterea vrac "bolnav" și influența.

Ce computere și mușchii au în comun? Ambele amintesc!
Mușchii amintesc glorie o singură dată!
Această memorie este stocată în ADN-ul a nucleelor de celule, care împart Când un mușchi este antrenat.
Contrar opiniei anterioare, teza de nuclee nu se pierd atunci cand un muschi este atrofiat; Cercetatorii au
aratat pe 16 iunie, in Proceedings Oficial al Academiei Nationale de Stiinte. Aceste nuclee suplimentare
formeaza un fel de memorie musculară a făcut permite mușchiului să reconstruiască rapid după faza la
neinstruit.
Rezultatele sugerează făcut antrenament la fragilități varsta frageda
Sau ca mine, care caută construi un sistem imunitar puternic, fara alergii viitoare si vizitele medicale! Cu
excepția dentist pentru profilaxia dentara.
„Celulele musculare sunt imense“, spune Willi Ehrlich. Pentru că ei sunt atât de mari, este nevoie de mai
mult de un nucleu de celule pentru a furniza „șablonul de copiere ADN-ului“, astfel au făcut mari cantități de
proteine pot fi FORMATE a dat musculare puterea. De cercetare anterioare au aratat a facut celulele
musculare devin mai mari de antrenament, deoarece acestea sunt unite de celule stem (așa-numitele celule
satelit), care sunt inserate între celulele musculare.
Pana in prezent, cercetatorii au crezut ca au nuclee suplimentare sunt uciși în atrofie musculară printr-un

program de întrerupere de celule numite apoptoza. In noul studiu, o echipa de simulat efectele unui
antrenament, permițând mușchiului, care ridică degetele de la picioare la soareci, pentru a lucra mai greu.
Acest lucru a crescut numărul de nuclee de celule din a șasea zi. Despre o perioadă de timp de 21 de zile,
numărul de nuclee din fiecare fibră a crescut cu aproximativ 54%. Din a noua zi, mușchii au fost atât de
groase și Creșterea în volum cu 35%.
Deoarece nucleele suplimentare nu dispar, acestea ar putea oferi o modalitate de a reconstrui
proteinemusculare și, prin urmare, a crea un fel de memorie musculare, a spus el. „Acest lucru este
fascinant și articol oferă astfel dovada bune“, spune Willi Ehrlich, după un an de „forta si rezistenta de
antrenament.“ „Este într-adevăr ceva nou și ajută la explicarea rezultatelor cercetării, care arată a sunt foarte
rapid mușchii Un nou început de antrenament.“
„Dacă aveți miezuri de a rămâne în mușchii pentru totdeauna, ai putea avea întotdeauna un avantaj“, spune
Willi Ehrlich. Cu toate acestea, noul studiu a făcut sugerează reducerea musculare pot fi atenuate prin
pomparea mușchilor la o vârstă fragedă cu nuclee.
„Acest lucru ar putea fi un argument pentru formarea fizică obligatorie în școli“, spune Willi Ehrlich. Deoarece
meu 100 culcată susține în termen de două minute dovedesc acest lucru.
Nu eram bolnav de 26 de ani și puteți și tu!
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