
Spalovače tuku - diskuze 

(komentáře 2010-2017) 

 
 

# RE: Spalovače tuku — PulpF 2010-09-22 17:43  

Mam zkusenost jen s L-carnitinem. Nejsem ani obezni ani tlustej, ale kdyz mam obdobi ze hodne papam tak mam v 
oblasti pasu polstar o sile do 1,5 cm, jen v oblasti ledvin mivam kapanek vic. Jenze kdyby clovek hodne nepapal tak 
by asi ani svaly moc neprirustaly, takze papat se musi. Tak beru pred treningem a po L-Carnitin, ne ze by to fungovalo 
nejak zazracne a clovek hubnul podobne jak slibuji reklamy na "zarucene koktejlky". Subjektivne muzu rict ze pri 
brani L-c mam pocit o neco vyssi "energizace" organismu a sem nabitejsi i po treningu. Ale je nutny jist tak aby telo 
vubec melo vuli nejaky tuky uvolnovat a nekde spalovat. Takze kulturistika je furt jen jedna a sklada se opet jen z 
treningu, spravnyho stravovani a odpocinku. Na zazraky neverte. A doporucuju aerobni aktivitu, nejlip spinning, a to 
z jedinyho duvodu, chodej tam i zensky a to cloveka trosku popozene k vykonum. Potom takova pekna holka na 
vedlejsim kole je podstatne ucinnejsi odbouravac tuku nez L-c a je zarucene prirodniho puvodu. Mejte se PulpF 

 
  

# efedrin — Missan 2010-09-22 17:44  

Asi před rokem a půl jsem sehnal ThermaPro (tuším, že se to tak jmenovalo), prášky které obsahují mj. i nějaké to 
procento efedrinu (dále kofein apod). V USA byly donedávna volně prodejné,pak se snížila povolená hranice efedrinu 
a ThermaPro proto byly staženy z prodeje. Moje zkušenosti s tímto produktem jsou velice dobré. Mám problém s 
procenty tuku v těle,které samozřejmě zbytečně zakrývají poměrně (na mírně pokročilého začátečníka) slušnou 
muskulaturní strukturu. Bral jsem ThermaPro před cvičením a potil jsem se 3x více než bez nich. Mj jsem začal užívat 
ThermaPro i v situacích, kdy jsem třeba vlivem spánkového deficitu byl utahaný jak pes. Produkt působil ale pouze 
při "zažehnutí" organismu pohybem, takže můj recept byl ThP + trocha běhu nebo podobně. Výsledkem tohoto 
bohužel krátkodobého snažení (nedostatek času) nebylo snížení váhy, ale zhruba rovnoměrná záměna tuku za 
svalovou hmotu. No nic, nyní se začnu snažit se s tím nějak zase poprat, ovšem už asi bez ThP... 

 
  

# RE: efedrin — niki 2010-09-22 17:44  

ahojky a mohl bys ten připravek ještě se hnat nebo poskytnout nějaký kontakt.....četla jsem že je dobrý na hubnutí 
cokoli kde je efedrin,ale nevím kde to sehnat.dík niki 

 
  

# DOBRY — SDP 2010-09-22 17:45  

CERNITIN MAM.BERU HO ALE AZ V UPLNE POSLEDNI FAZI.SNAZIM SE VYTAHNOUT TUKY BEZ DOPLNKU.MINIMUM 
CUKRU A MAX 15 GRAMU TUKU DENE.K TOMU KDYZ SPORTUJETE TAK TU KRUTE MIZI.NEJLIP MIZI KDYZ JDETE V 6 
VECER CVICIT-DOST INTENZIVNE TAK ASI8 80 MINUT.DYL UZ NEMUZU-SKLIDNUJE SE TEP,TROSKU HLAVA SE MOTA A 
OBCAS MALINKA KREC.20 MINUT PO TRENALU BCAA 15 MIN PO BCAA TVAROH S 1,5g TUKU 15 MIN PO SI DAM 4 
VAJECNY BILKY A 40 MIN PO 2 VAJ BILKY A PUL KONZERVY FAZOLI BEZ TY STAVY.PAK CITIM STUDENEJ NOS A KONCE 
PRSTU-TO S¨CITIM VZDYCKY KDYZ FAKT HIUBNU-OCI SE ZAVIRAJ TAKZE NENI PROBLEM USNOUT A RANO KDYZ 
VSTANU TAK VIDITELNE POZNAM UBYTEK TUKU.POZNAM HO TAK ZA PRI OHYBU MATE NA BRICHU 3 TUKOVY 
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POLSTARE A MNE SE POSTUMNE MNENI VE VICE TECH UHYBU.TA KUZE SE PRUHYBA VE VICE MISTECH A BRICHO JE 
CIM DAL VYRAZNEJSI.PAK KDYZ DO TOHO DAM JESTE CARNITIN TAK SUPER A U ME TO NENI GENETIKA-MUCIM SE 
HLADY A SU FURT NASRANEJ-MILUJU SLADKY A PREZIRANI U TELEVIZE-STRASNE RYCHLE PRIBIRAM ALE LETO MNE 
TO ZEKAZUJE. 

  
  

# Calcium Pyruvat — Sklenář 2010-09-22 17:46  

Calcium Pyruvat je jeden z nejlepších spalovačů tuků. Za měsíc jsem shodil takřka osm kilo a to bez ubrání svaloviny. 
Je to věděcky dokázáno, tak proč to nezkusit. 

 
  

# L-Carnitin 1000 mg, ampule od Nutrendu — 100lucky 2010-09-22 17:47  

Zdravim, začal jsem po letech opet cvicit, protoze ma stavajici svalova uroven mne uz prilis neuspokojuje :-( Zkousim 
ampule L-Canitinu 1000mg od Nutrendu a cely den po jejich uziti mam buseni srdce. Mate nekdo podobne 
problemy? Doporucte mi prosim pripadne nejaky jiny spalovac. Diky Lucky 

 
  

# RE: Spalovače tuku — hrki 2010-09-22 17:48  

vzdy lepsie ako keby ti srdce nebilo :) . s cisteho L-karnitinu ti to nema preco robit.popripad by som pozrel 
zlozenie.alebo skus kupit iny.ked aj cisty prasok ale 100%. 

 
  

# RE: Spalovače tuku — xxx 2010-09-22 17:48  

L-CARNITIN je podvod,není to tak dávno co toho byly plný noviny a na ronnie.cz to bylo taky,je vědecky dokázáno že 
je to vyhazování peněz.. 

 
  

# RE: Spalovače tuku — wladius 2010-09-22 17:49  

zdravim chcel by som zacat posilovat a tak by som sa chcel poinformovat, ako zacat(co jest a co nejest, ako casto 
cvicit, ake pripravky si kupit a ako ich kombinovat). Nemam problem s priberanim tuku ale so svalovinou je to 
horsie:)(mam 186 cm a cca 100kg a svaly to zrovna nie su). Nechcem trenovat nejak sutazne, ale chcem jednoducho 
vyzerat lepsie ako teraz. 

 
  

# RE: Spalovače tuku — wladius 2010-09-22 17:50  

uzivam calcium pyruvate, ale este nemozem posudit jeho ucinky, lebo ho beriem dost kratko. avsak som spozoroval 
jednu jeho vlastnost-chuti dost hnusne:) 
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# RE: RE: Spalovače tuku — Pablos 2010-09-22 17:50  

dyztak napis jak to jde, jestli to tu jeste navstivis :) ja tez sem objednal calcium pyruvate z 4fitness.cz s 
pomerancovou prichuti tak uvidim :) zdarec 

 
  

# RE: RE: RE: Spalovače tuku — wladius 2010-09-22 17:51  

nejak som ho prestal brat, lebo mi to nevychadzalo s treningami a uzivat to len tak mi pripadalo zbytocne uzivat len 
tak. teraz mam rozvrh kam sa mi zmestia aj treningy, tak s tym znova zacnem. 
Aj ja som si objednal s vanilkovou prichutou z 4fitness.cz a aj tak to chuti hnusne:) 

 
  

# hydroxycut hardcore — karel 2010-09-22 17:52  

Zkouším teď novinku od muscletech, jejich hydroxycut hardcore( muscletech.cz/.../... ). Můsím říci a pochválit jak to 
zabírá. Má s ním někdo zkušenosti? 

 
  

# RE: hydroxycut hardcore — Iriska 2010-09-22 17:53  

No já ho taky teď testuji a zatím můžu říct jen samou chválu! Nemám hlad ani chuť a jsem hrozně "akční".. Před tím 
jsem brala Fat Burner Thermogenic a byl taky vynikající! Shodila jsem během měsíce (s poctivým cvičením 
samozřejmě) 4 kila tuku a se svojí postavou jsem byla opravdu spokojená! Je to ale hodně o cvičení a nějaké té 
aerobní aktivitě..bez toho to prostě nejde a výsledek nebude nikdy takový.. 

 
  

# Karnitin — Mirek 2013-09-17 08:13  

Ahoj, jak už tu někdo zmiňoval - ani karnitin nefunguje. Viz třeba www.nejfit.cz/.../ a podobné články. Přijde mi, že 
tyhle doplňky jsou fakt jen vyhazování peněz a hubnutí závisí jen a pouze na jídelníčku a pohybu. 

 
  

# Spalovače tuku — jana 2014-12-19 10:33  

Zkoušela jsem jich již více, celkem se mi osvědčila kombinace kofein + synephrine. je to za pár kaček. a kdo už 
vydělává je super tento fitnessprotebe.cz/.../... 
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# spalovače tuku — Tomáš 2015-02-11 12:00  

Ahoj, 
mohu doporučit zajímavou a velmi efektivní kombinaci produktů , které vám vypaří pneumatiku a udělají svaly; 
Vemoherb ECA(1 kapsle obsahuje 200 mg kofeinu+synephrin+ salicin (rostlinné extrakty))a Ecdysterone (extrakt z 
rostliny "Maralí kořen").ECA dávkuji 2x denně 1 kapsli dopoledne a před tréninkem (je to silý předtréninkový 
stimulant - večer nedoporučuji)a Ecdysterone ráno a odpoledne po dvou kapslích. 
Je nezbytné dodržet příjem kvalitních bílkovin 2-2,5 g/kg a samozřejmě rozumnou dietu. Zvláště mohu doporučit 
pánům 40 - 50+, kterým se již zpomaluje metabolizmus :-).S příjmem kofeinu si jako kofeinista nedělám moc starostí 
a jednu dvě kávičky, tam přileji, ale denní příjem kofeinu bych nedoporučoval přehánět. 

 
  

# spalovače tuku — Tomáš 2015-02-11 12:06  

jo dodávám, že se k tomu musí makat v posilovně opravdu fest (velmi intezivní tréninky, 4-5 x týdně, aby spalovač s 

přírodním anabolizérem a adaptogenem mohl být řádně využit  

 
  

# RE: Spalovače tuku — lucie 2016-01-21 15:15  

Já mám hodně dobré zkušenosti s produkty od nu3tion.cz. Koupila jsme si jak protein, tak nějaké spalovače tuků a 
mám pocit, že při zdravé stravě mi dokonale doplňují co mi chybí v denním příjmu. A hlavně jsou bez éček a za supr 
peníze. 
 
www.nu3tion.cz/spalovace 
www.nu3tion.cz/proteiny 

 
  

# Prosím o pomoc — Nikča 2017-01-26 18:31  

Ahoj moc Vás chci poprosit o pomoc. Asi před rokem jsem začala chodit do posilovny 2x týdně. Je vidět zlepšení mám 
pevnější svaly a cítím se dobře. Jediné co mě trápí, že jsem nezhubla tak jak jsem si na počátku představovala. Jeden 
známý mi doporučil tohle trefasport.cz/.../... jenže nejsem si jistá, zda je to vhodné i pro ženy. Také by mě zajímal 
názor více lidí než jen jedno doporučení. Nebo co by jste mi doporučili jiného? 
Děkuji za všechny tipy. 
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