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Intra otrzymała certyfikat “Bezpieczny produkt dla 
Sportowców” wydany przez Niemiecki Uniwersytet Sportu, 

Instytut Biochemii, Akredytowaną Instytucję do certyfikowania 

produktów Niemiecki Uniwersytet Sportu, Instytut Biochemii 

w Köln. Akredytowane Laboratorium IOC (International Olympic 

Committee – Międzynarodowy Komitet Olimpijski)

Prof. Dr. Wilhelm Schanzer, C/O Deutsche Sprothochschule

Dr. M.K. Parr, Specjalista d/s Żywności

Intra NIE zawiera
Steroidów • Substancji stymulujących

Wyniki badań potwierdziły, iż intra jest wolna od alkoholu, kofeiny         

i innych substancji, które zabronione są dla wyczynowych                   

sportowców. Przyjmowanie intra nie powoduje pozytywnego wyniku 

badań antydopingowych i może być używana przez sportowców. 

Wpływ ćwiczeń na nasz organizm

Mimo, iż wiemy, że aktywność fizyczna jest dobra dla naszego 

organizmu, nie zdajemy sobie sprawy, jak duży wpływ owe ćwiczenia 

wywierają na nasz organizm (Np.: zmęczenie mięśni) Przy            

odpowiednim czasie na regenerację oraz właściwym odżywaniu    

nasz organizm odbuduje swoją siłę i witalność (tzw. Syndrom        

Adaptacji). Aby zwiększać naszą wytrzymałość i wydolność             

dzięki ćwiczeniom, musimy wspierać nasz organizm odpowiednią 

ilością składników odżywczych i antyutleniaczy. Jeśli będziemy    

ciągle je dostarczać, czas, w jakim osiągniemy lepsze wyniki z   

ćwiczeń będzie krótszy, jak również proces regeneracji przebiegnie 

dużo szybciej. 

W czasie ćwiczeń nasz organizm:
 •  Zwiększa ilość zużywanego tlenu

 •  Zwiększa metabolizm (spala więcej kalorii)

Po ćwiczeniach, nasz organizm: 
 •  Niestety akumuluje więcej toksyn (wolnych rodników)  

                    oraz produktów spalania (kwas mlekowy – tzw. „zakwasy”)

 •  Zwiększa swoją wydolność i jest gotowy na dalszy wysiłek

Wolne rodniki i kwas mlekowy – W wyniku ćwiczeń wzrasta ilość 

zużywanego tlenu przez organizm, co powoduje wzrost produkcji 

niestabilnych cząsteczek zwanych wolnymi rodnikami. Te bardzo 

aktywne cząsteczki przyczyniają się do niszczenia komórek i uważa 

się je za jedną z przyczyn powstawiania wspomnianych już wcześniej 

„zakwasów”, które odczuwane są po jednym, dwóch dniach od 

dużego wysiłku fizycznego. 

Zanieczyszczenia – Aktywność fizyczna powoduje wzrost poziomu 

metabolizmu, co prowadzi do produkcji większej ilości 

zanieczyszczeń w naszym organizmie. Dlatego też, zanieczyszczenia 

powstałe w wyniku ćwiczeń muszą być jak najszybciej usunięte z 

organizmu, aby przyspieszyć proces regeneracji i zminimalizować ból 

w mięśniach (zakwasy) po treningu.

Obniżenie odporności – Nasz organizm poprzez ćwiczenia narażony 

jest na tak zwany “stres fizyczny”, który prowadzi do obniżenia 

odporności. W związku z tym organizm potrzebuje czasu na 

odbudowę i dożywienie komórek. 




