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BETA ALANINA jest zaliczana do grupy "A" suplementów
czyli takich o działaniu udowodnionym licznymi badaniami
naukowymi. Wykazuje znaczący wpływ na poprawę
wyników sportowych i uważana jest za zdecydowanie
bezpieczną. Zalecana do stosowania przez mężczyzn i
kobiety. Uzyskała rekomendację międzynarodowych
instytucji opiniujących jak np Australijski Instytut Sportu

Na pytanie z czym Wam się kojarzy Beta-Alanina najczęściej
słychać odpowiedź „Przedtreningówka”
Dostarczanie tej substancji tylko w dni treningowe nie pozwala
wykorzystać w pełni jej potencjału.
Karnozyna jest substancją zaliczaną do grupy di peptydów.
Tworzy ją właśnie Beta-Alanina wraz L-histydyną. Biosynteza
karnozyny uzależniona jest od dostępności beta-alaniny jako
substratu.
Suplementacja Beta-Alaniną podnosi poziom Karnozyny w
mięśniach. Karnozyna ma działanie buforujące spadek pH.
Spadek pH zachodzi wraz z powstawaniem kwasu mlekowego w
mięśniach w trakcie wysiłku o charakterze beztlenowym
(anaerobowym). Przyjmowanie beta-alaniny zmniejsza
akumulacje mleczanów i zmęczenie fizyczne, zalecana jest dla
wysiłków przebiegających w glikolizie beztlenowej
(mleczanowej). Działa wspomagająco przy aktywnościach
trwających od kilkudziesięciu sekund do kilku minut.
Naturalne źródła Beta Alaniny to czerwone i białe mięsa takie jak
wołowina i kurczak.

BETA ALANINA
Beta-alanina zwiększa stężenie karnozyny w
organizmie, co powoduje polepszenie
parametrów wysiłkowych. Najwyższa
koncentracja karnozyny znajduje się we
włóknach mięśniowych określanych mianem II
- szybkokurczliwych. We włóknach typu I
występuje w mniejszych ilościach.
Jej zawartość w organizmie zależy od :
• płci (wyższy poziom u mężczyzn)
• wieku (wraz z wiekiem obniżenie syntezy)
• diety (niski poziom u wegetarian)

Dawkowanie: 3,2g-6,4g dziennie.
Przyjmować codziennie (konieczne wysycenie – dłuższe niż w przypadku np.
kreatyny)
Czas trwania cyklu: 4-12 tygodni
Beta-Alanina wykazuje działanie synergistyczne z kreatyną. Zaleca się łączenie tych
suplementów w jednym cyklu.
Wykonanie ładowania Beta-Alaniną może przyśpieszyć pojawienie się benefitów
wysiłkowych.
Stosowania przed i po treningu lub do posiłków. Osoby które doznają uciążliwego
swędzenie i uczucia wbijania igieł tzw. parestezji mogą rozbić dawkę dzienną na 5
mniejszych i przyjmować beta-alaninę do posiłków. Suplementacja doposiłkowa
może być korzystniejsza w aspekcie transportu beta-alaniny do mięśni z uwagi na
transportujące właściwości insuliny.
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