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(komentáře 2010-2017) 

 
  

# RE: Kreatin — Jarda Šibra 2010-09-25 06:47  

Chci Vám popsat výsledky použití kreatinu. Za posledních 8 měsíců (od listopadu 1999 do června 2000) jsem nabral 
přes 10kg svalů (66kg/76-78kg). Změna rozměrů těl. partií je myslím také slušná: biceps (35cm/40,5cm), hrudník 
(106cm/112cm), stehna (49,5cm/55cm). Trénoval jsem 5 x týdně 1 hodinu. Moje rada pro ektomorfní typy 
(problémy s nabíráním) je jíst a jíst a jíst (všechno) + 2x denně glukóza (spolu s kreatinem), kreatin 3x denně kávovou 
lžičku. 

    

  

  

# Zapoměl jsi asi.... — nepodepsaný 2010-09-25 06:51  

Zapoměl jsi ale jaksi napsat,kolik je Ti let a jak dlouho posiluješ.Já v žádném případě nechci degradovat kreatin.Sám 
ho beru skoro pravidelně(až na nutné přestávky).Jestli jsi začátečník a mladej klučina,tak by jsi slušných výsledků 
dosáhnul i bez kreatinu.Ostatně...pokračuj v jeho aplikaci a poznáš,že ten prvotní úspěch v takovém rozsahu byl a 
bude jediný a poslední.Tělo zareaguje na začátku vždycky.Později už je to větší věda...Jinak hodně dalších úspěchů. 

    

  

  

# RE: Zapoměl jsi asi.... — Jarda Šibra 2010-09-25 06:53  

Bylo to po 3 letech tréninku, kdy se mi nedařilo přibrat. 

    

  

  

# RE: RE: Zapoměl jsi asi.... — krab 2011-09-21 14:09  

sice uz neaktivne vlakno, ale neva...to si musel robit vsetko na ho*no chlape..3 roky stagnovat, no teda to cumim a 

zaroven lutujem  

    

  

  

# RE: Kreatin — Fary 2010-09-25 06:55  

Je tu nekdo, kdo by mi napsal, jak uzivat kreatin k maximalnimu objemu a rustu sily? Predem dekuji 
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# RE: RE: Kreatin — ONT 2010-09-25 06:55  

musíš to cpát 3 denně kávovou lžíčku tak aspon 2 tejdny potom stačí 2 nebo 1 lžíčku denně pozor na prázdnej 
žaludek má to lepší efekt nemá cenu to cpát nějak hodně poněvač by si většinu vychcal dokrmuj to gluthaminem 
nebo nákejma doplnkama já sem do toho valil tribulus terestris docela v poho no a hlavně hodně jíst a jíst nejlépe 6 
deně posilovat tak 4-5 v týdnu 1 hodinu denně tot asi vše pozor at stebe nestříká voda měj se ONT 

    

  

  

# RE: Kreatin — Pavel 2010-09-25 06:56  

já jsem přibral za posledních 9 měsíců už skoro 11 kilo. Kreatin jsem měl koupený asi 3x; 1/2 kila mi vydrželo zhruba 
měsíc a pokaždé jsem po třech týdnech přibral tak 3kg. Celou dobu se snažím jíst co to dá a nepravidelně do sebe 
cpu glukózu a sušený vaječný bílek, který je docela nechutný ale už jsem si zvykl. Do posilovny chodím 3x týdně. Jsem 
jeden z těch co nemohli přibrat, ale díky těmto stránkám se to mění. Myslím, že kdybych glukózu a hlavně ten bílek 
jedl pravidelně tak jsem na tom ještě líp. Kreatin je skvělá věc. ČAUES 

    

  

  

# RE: Kreatin — Lukáš 2010-09-25 07:01  

Ahoj, kreatin jsem zkousel (asi 1/2roku), ale bez vetsich pokroku, mozna bez pokroku vubec. Byl velmi levny, 289Kc 
od firmy MaxMassive. Ma nekdo z vas zkusenosti: vyzkousel kreatin a fungoval? Napiste prosim, kdy je jej nejlepsi 
brat, od jake firmy a za kolik se da sehnat. Diky moc. Lukas 

    

  

  

# RE: RE: Kreatin — slade 2010-09-25 07:02  

Kreac od Maxmassive, od Bolidu a tutech sracu je peknej shit.Jsou to fakt vyhozeny prachy.Za 289 jsi koupil pouze 
drahy projimadlo. Sam jsem ho taky bral a vubec nic.Akorat jsem se po nem po.....Zkus nejaky kvalitnejsi.Treba od 
Weidera,Nutrend a Aminostar taky nejsou spatny. 

    

  

  

# RE: Kreatin — Fuca 2010-09-25 07:03  
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Zdarec bouchaci! Ja jsem zacal s creatinem asi pred dvemi lety. Prvni byl od Nature`s focus, ale ani po dvou mesicich 
jsem nespozoroval zadne vetsi zmeny...jen jsem mel dostatek energie. Potom jsem presel na levnejsi creatin od 
Maxmassive. Ten ovsem taky nic moc, a proto jsem si upravil davkovani - v den treninku jsem bral max. 5g a v den 
volna pak max. 3g. Toto davkovani uz prinaselo ovoce...svaly se naplnily vodou a take jsem pocitil rychlejsi 
regeneraci. Za 1 rok jsem pribral asi 5kg svaloviny a to pri minimalnim mnozstvi creatinu - nikdy vice nez 5g denne. V 
poslednich trech mesicich jsem udelal radikalni zmenu...presel jsem na creatin serum - tekuty creatin. Nikdy pred tim 
jsem nepocitil rychlejsi nastup energie a nekonecne sily. Zatim je dostupny jen v USA. Je to kombinace creatinu-
monohydrat, L-glutaminu, L-taurinu, L-carnitinu, dale magnesium, zinek, kalcium, vit. B12, glycerin, ginseng a 
glucosamine, ktery lubrikuje klouby. Takze skoro vse v jednom produktu - doda silu a energii, regeneruje a chrani 
svalove bunky + zajistuje kloubni vyzivu. A nejlepsi na tom je, ze si ho staci dat pouze pred treninkem a za par minut 
uz je v krvi! Ve forme prasku se musel dodavat do tela neustale a to zapricinuje pri vetsim davkovani nafouknuti a 
dehydrataci. Dalsim minusem jsou ruzne primesi, ktere se v praskove podobe bezne objevuji a nikdy nemate jistotu, 
kolik toho creatinu do sebe vubec dostavate...nehlede nato, ze ten "zbytkovy odpad" musi projit pres vase ledviny a 
jatra. Tri mesice jsem cvicil objemovy trenink, suplementoval tekuty creatin + Giant Mega Mass 4000 - 10kg mesicne 
a pribral jsem 10kg svalove hmoty. Rozvoj sily a sval. objemu byl neuveritelny...nezbyva mi nic jineho nez tuto 
kombinaci vrele doporucit a doufat v to, ze creatin serum dorazi brzo i do Ceska. 

    

  

  

# RE: Kreatin — Velmen 2010-09-25 07:05  

Nazdar sportovci!!! Byl jsem pekna sejka v plote a nevypadalo to,ze by s tim slo moc udelat!Zacal jsem cvicit pred 
dvema lety,tedy v 17 letech.vazil jsem 69 kg.Tvrde dru uz dva roky[skoro bez prestavek 5krat tydne] a skoro nic 
neberu akorat sem tam si dam koktejl a nyni jsem zacal s krestinem.Mam 85 kg a ma postava se tedy rapidne 
zmenila.Kreatin mi pomohl k prekonani silovych barier[100kg na bench,tlaky se 40atd]ale kdyz jsem ho zacal michat s 
gluozou[hroznovym cukrem]tak se mi zacali svaly plnit vice vodou a celkovy dojem byl take lepsi a to i s mymi 
190cm!Pople me je dobre brat kreatin se zhruba mesicnimy prestavkami,aby si na nej telo tolik nezvykalo,ale jiste 
jako hodne veci v kulturistice je i toto individualni,nebot kazdy to mame jinak. Nyni pro mne sport znamena hrozne 
moc a nedokazal bych si bez nej zivot predstavit! Dekuju za pozornost a preji vsem hodne uspechu a zdar a silu!!! 

    

  

  

# Maxmassive — Buldozer 2010-09-25 07:06  

Zdravím všechny sportovní příznivce! Nechápu dost dobře, jaktože je firma Maxmassive tak profláknutá, ale zřejmě 
převážilo jediné - cena! Chtěl bych vás upozornit, že právě tato firma je výhradním odběratelem firmy Bolid, což 
mnohé napoví, a zřejmě také existuje určitá dohoda mezi Berounem (Bolid) a Prahou (Maxmassive), kdy výrobní 
linky v Berouně s velkou pravděpodobností produkují výrobky nesoucí označení Maxmassive!!! Dejte si na ně veliký 
pozor, zarazit by vás měla také cena, která je s tou od Bolidu téměř srovnatelná, leckdy dokonce nižší! Nechtějte 
ušetřit za každou cenu, mám za sebou podobné zkušenosti a mohu zodpovědně prohlásit, že nebyly pozitivní! Dejte 
pozor také při koupi výrobků firem Kallipos, Total Sport Nutrition, Hammerman a Gear, nabízejí totiž také přímo 
výrobky berounské firmy a složení výrobků z jejich "údajné" produkce je až nápadně podobné výrobkům firmy Bolid, 
někdy je fantazie tvůrců názvů těchto doplňků až tak slabá, že je snadno vysledovatelná přímá linie právě k 
produktům z Bolidu! Nechci tyto firmy nějak napadat, ale když vám jejich zástupce tvrdí, že výrobky podléhají přísné 
kontrole ministerstva zdravotnictví ...! Jedná se o manipulaci s lidmi a jejich naivitou, proto buďte velmi obezřetní při 
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nákupu doplňků výživy a nedůvěřujte slepě všemu, co vám kdo namluví!!! To neplatí jen o výrobcích z domácí 
produkce, naopak, také někteří zahraniční výrobci nejsou zrovna fér, ale jak říkám, vše záleží jen a jen na vašem 
rozhodnutí! 

    

  

  

# RE: Maxmassive — klimis 2010-09-25 07:07  

podle ceho soudis ze bagabolid je shit. kamos bere od megabolid kreos a protejny a pribral cca 10 kg ze 74 kg asi za 7 
mesicu. Na benc zveda 100 kg. chcu si neco koupit, ale nemohu se rozhodnout. 

    

  

  

# RE: Kreatin — EAZY 2010-09-25 07:08  

No jak to tak čtu tak snad prasknu závístí, zkoušel sem všechny možný a všechno možný ale na mě kreatin prostě 
nezabírá 

    

  

  

# Bolid! — Buldozer 2010-09-25 07:09  

Předně, Bolid je česká firma sídlící v Berouně! Ohání se desetiletou existencí, ale všechny podrobnosti hravě zjistíte 
na jejích webových stránkách! O firmě samotné toho věru velmi nevím, ale ze zkušeností (vlastních či 
zprostředkovaných) vím pouze to, že výrobky, které produkuje, bych NIKDY víc nekoupil, ba nechtěl ani zdarma!!! 
Teď možná někdo zapochybuje a znejistí, to je třeba špinavý konkurenční boj nebo tak něco! Kdepak, chci vás jen 
uchránit zklamání a fyzických útrap, které se vám v případě konzumace produktů berouncké firmy nevyhnou! Jistě, 
firma nápaditě využívá vědeckých studií a zákonných formulek, ale to při dnešních poměrech dokáže kdekdo, a 
leckdy tak mnohý zdatný obchodník činí! Nezajímají je potřeby zázazníků či dokonce jejich pocity, důležité je vydělat, 
vytřískat z minima maximum! V tomto případě jde stranou zdraví klientů, mohu se jen domnívat, že výrobce 
nahrazuje jím proklamované příměsy velice levnými náhražkami odrážejícími se právě na trávicích potížích 
případných zázakníků! Stačí, že výrobek se prodá! A že se k nim ten samý zákazník již nevrátí, nevadí, spojíme se s 
jinou firmou, předěláme název a prodává se vesele dál! Bolid spolupracuje s mnoha firmammi, někde v odkazech výš 
je uveden jejich přehled, složení, ceny, názvy, tohle všechno podezřele přesně koresponduje právě s výrobky firmy z 
Berouna! Pokud nevěříte cizí kvalitě, která také často výrazně pokulhává za cenou, zkuste osvědčený (vyzkoušený a 
stále dobře se prodávající) tuzemský recept! V proteinech třeba firma Promil, u ostatních Aminostar, Nutrend! Je to 
dle mého názoru přijatelný kompromis mezi cenou, množstvím a kvalitou! 
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# RE: Bolid! — pablo 2010-09-25 07:10  

Z vlastní sedmileté zkušenosti vím,že chut výrobků od Bolidu není nijak zázračná,ale jejich kvalita je opravdu dobrá.A 
kromě toho Mm,Kalipos atd. jsou opravdu od Bolidu ale založené úplně na jiných recepturách!A firma Bolid vznikla 
rozpadem firmy Penco,ale to člověk který se o doplnky výživy zajímá ví!Takže této firmy se opravdu bát nemusíte!!! 
PS"výrobky této firmy mají veškeré atestace v této republice takže nemohou a nejsou zdraví škodlivé!Když umíte 
třeba proteiny správně dávkovat tak je to sranda 

    

  

  

# Kreatin,Bolid,Maxmassive. — Kuba 2010-09-25 07:11  

Vidim jak tady hodně lidí neuznává výrobky od firmy Bolid a Maxmassive.Musim rict ze ja jsem bral kreatin od firmy 
maxmassive a pomohl mi.A firma Bolid.Kamarad z fitka bere pripravky jen od firmy Bolid a nemuze si je 
vynachvalit.Monstrozni paže,hrubník,ramena,all.Ale to neni jen v uzívání kreatinu atd.Hlavní je ta dřina.Ikdyž se říká 
že 40%je ůsilí ve fitku a 60%tvoří strava,tak tomu moc neverim.Spis to je tak 50 na 50. 

    

  

  

# RE: Kreatin,Bolid,Maxmassive. — koblih 2010-09-25 07:12  

Já z vlastní zkušenosti můžu doporučit Nutrend. Bolid jsem taky zkoušel,ale nakonec jsem se k Nutrendu vrátil. Je to 
cenově přijatelný, chuťově vcelku taky a funguje. 

    

  

  

# RE: Kreatin — Bucci 2010-09-25 07:14  

Já nejsem ten, kterej by měl problém s přibránim, 188cm/86kg - 24let (kdysi to bylo dokonce - stydim se - 120 a pak 
během 1 měsíce na 82!!!!!) pak se mi zbláznila štítná žláza a už je venku (beru euthyrox 150 každej den a už nafurt). 
Posledních 6 měsíců cvičim cca 3 - 4 x týdně. Bez jakýchkoliv přípravků se mi váha houpe mezi 84 - 88 i když ramena 
a ruce jsou viditelně větší a "panděro" menší. Ale i přes to chtěl sem se zeptat - už delší dobu přemýšlím o creatinu a 
nevím, jestli je možné ho používat v mé situaci (bez šítné žlázy) Co se týče regenerace - vše je trochu pomalejší, hold 
hormonálně řízený metabolismus - ale i když je pravda, že co cvičim, je to lepší 

    

  

  

# RE: RE: Kreatin — Musculus 2010-09-25 07:15  
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Kreatin zlepšuje regeneraci po tréninku (zejména zlepšením metabolismu ve svalech díky jejich naplnění glykogenem 
a vodou), takže proč ne? Jen bych Ti rád doporučil začít při suplementaci kreatinem s menším objemem tréninku něž 
dosud. Svaly se totiž rychleji napumpují a díky dostatku energie pro svalovou práci i rychleji přetíží. 

    

  

  

# RE: RE: RE: Kreatin — Bucci 2010-09-25 07:15  

Díky moc, samozřejmě s timhle si ještě nechám poradit přímo od člověka, kterej mě zná a ví i jak dávkovat a cvičit. Co 
jsem zatim přečetl - znamená, že - víc pít, poctivěji odpočívat a zkvalitnit jídelníček (kvalita i kvantita) - i když ta 
kvantita je spíš o pravidelnosti, protože mě přibrat nedělá problém 

    

  

  

# doporučujete? — chenda 2010-09-25 07:17  

Zdravím,je mi 15 let a chci se zeptat,jestli by jste mi doporučili Kreatin? Jde o to,že jsem prodělal dietu,při které jsem 
zhubl 20 kilo,ale problém je v tom,že na mě doslova visí kůže a potřebuju to rychle zpevnit (přece jen léto začíná a 
nikdo se nechce stidět). Takže se ptám co by bylo nejlepším doplnkem stravy na podporu svalstva,jestli kreatin nebo 
jinčí produkt,popřípadě od jaké firmy ??? Díky moc za odpověd! Chenda... 

    

  

  

# RE: doporučujete? — Musculus 2010-09-25 07:20  

Kreatin je asi opravdu nejúčinnější legální doplněk současnosti. Rychlý nárůst síly i svalů přináší většině populace a 
nechá se používat již i v tomto věku. Asi bych se prvně snažil trochu vyčerpat možnosti růstu bez speciálních doplňků 
výživy, ale pokud opravdu nutně pospícháš, kreatin je dobrá volba. 

    

  

  

# RE: RE: doporučujete? — chenda 2010-09-25 07:20  

Moc díky...,ale ještě dotaz co myslíš tím "Asi bych se prvně snažil trochu vyčerpat možnosti růstu bez speciálních 
doplňků výživy" ??? A chtěl bych si objednat kreatin od firmy Promil,je to správná volba? Jinak moc díky! 
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# RE: RE: RE: doporučujete? — Musculus 2010-09-25 07:21  

Rozumné je začít bez doplňků výživy, případně jen s nějakým multivitamínem a doplňky výživy nasadit vždy až ve 
chvíli, kdy tělo přestane růst a sílit. Pak bych zkusil nejprve např. proteinové nápoje, později např. gainery, gainer + 
proteinový nápoj, a pak teprve např. kreatin, glutamin, BCAA, HMB, ZMA .... Myslím, že v současnosti je stále 
poměrně omezený okruh skutečných výrobců kreatinu, a že většina firem je pouhými distributory. I z toho důvodu 
bych se příliš nebál o kvalitu nabízeného kreatinu. 

    

  

  

# A co se stane po vysazení kreatinu? — ROOL 2010-09-25 07:22  

Po přečtení pár článků, jsem vážně začal uvažovat o koupi kreatinu, ale mohl by mi někdo říct co se stane s mími 
svaly po vysazení kreatinu?Tím myslím že ve cvičení budu pokračovat, ale bez něj.Nechci abych musel brát kvůli 
dobré postavě kreatin až do smrti. Předem díky. ROOL 

    

  

  

# RE: A co se stane po vysazení kreatinu? — Musculus 2010-09-25 07:22  

Svaly po vysazení kreatinu trochu splasknou, nicméně získané přírůstky síly a objemů jsou obvykle podstatně větší, 
než bez suplementace kreatinem. 

    

  

  

# Maxmassive — Bohém 2010-09-25 07:25  

Taky něco k Maxmassive. Měl jsem od nich protein i gainer,(při objednávce přes internet si ani nelze vybrat příchuť, 
tak poslali co jim padlo pod ruku)a děsně sem se po tom nadýmal a prděl po celym baráku až sem myslel, že to budu 
muset přestat žrát. Ale vydržel jsem to dobrat(3kg balení se jí asi měsíc), přešel jsem na gainer od Aminostar, a 
protein od Nutrendu a nadýmání rázem přestalo. Tak pokračuji v sypání i když mi hrozilo že mi to manželka zarazí 
kvůli smradu, který jsem za sebou zanechal kudy jsem prošel. A to díky maxmassive. A kreatin jsem měl taky od 
Maxmassive a můžu říct že docela zabíral a to v tom směru, že po ničvé sésii například na biceps jsem myslel, že mi 
praskne kůže a vyhřeznou mi svaly ven. To bylo mé první setkání s funkcí kreatinu. Je to dobrý pocit ale za 10 minut 
až půl hodiny je efekt pryč. Mějte se bando arnoldů 

    

  

  

# Kreatin pomohol ale — mafo 2010-09-25 07:27  
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Mne kreatin pomohol ale treba brat vodu ako hlavny cinitel pri jeho pouzivani inac neocakavajte zazraky.Treba 
radikalne dodrziavat pitny rezim po cely den aj ked necvicite a hlavne vecsi prijem tekutin.Aj ked necitite smed. 

    

  

  

# kreatin od !! — wenky 2010-09-25 07:28  

Já můžu doporučit Kreatin od PENCA. Je s už zabudovanýma transportérama (50g v 750 g balení -chrom, C, glukóza, 
rutin) a funguje. Za 6 týdnů nárůst 3,5kg, potom přestávka 4 týdny pak nové kolo a zase nárůst, sice jen 2 kg 
zadalších 6 týdnů , ale je to hlavně znát na tréninku. Dříve jsem měl Nutrend a Aminstar - obé bez efektu. Kamarád 
byl na Bolidu a měl podobné účinky na funkci střev jak bylo již výše popsáno. 

    

  

  

# Promil nezabírá — Hrnča 2010-09-25 07:29  

no já používal kreatin od firmy PROMIL,používal jsem ho měsíc,ale žádné zázraky,bylo cítit,že toho zvednu víc,ale že 
by mi nějak potom narostly svaly,to ne... Ale myslím,že to určitě funguje,tak vyzkouším kreatin od jinčí firmy. 

    

  

  

# Kreatin od aminomax.cz — Romulus 2010-09-25 07:30  

Nazdárek, mám dost zajímavou (dobrou) zkušenost s kreatinem. Asi měsíc beru kreatin spolu s HMB, vše od 
aminomaxů (www.aminomax.cz), musím podotknout, že mají obojí hodně levně. Kreatin jsem začal dávkovat prvních 
6 dnů 20g denně (ráno 10g a večer 10g, pokaždý s 20g cukrů - obyčejná limonáda z flašky), pak už normálně 
5g/denně. První týden mi šla hmotnost nahoru jen o 1kg, po druhém týdnu jsem měl o 3kg víc. A teď to zajímavý: po 
14. dnech jsem přidal HMB a to 3kapsle půl hoďky před tréninkem a 3 hned po (1 kapsle je 250mg, takže celkem 1,5g 
denně). Po 14 dnech současného užívání kreatinu s HMB (+ předchozí 2 týdny jen s kreatinem) vážím sice pořád 
stejně (+3kg), ale dost jsem vyrýsoval a je vidět, že mi mizne tuk z břicha a boků, teď je dobře vidět "valcha". Na 
bench zvednu po měsíci o 8kg víc. Hlavně je ale zajímavý ten účinek kreatin + HMB, že šla síla nahoru jsem i čekal, 
ale, že se vyrýsuji mě dost překvapilo! přitom jsem vůbec necvičil nic aerobního (jen posilovna) a stravuju se taky nic 
moc (100g bílkovin denně, sacharidy hlavně rohlíky a chleba). A pak, že levný věci nefungují! :o))) 

    

  

  

# BLBOST — SDP 2010-09-25 07:33  

TADY PORAD CTU JAKEJ JE TO ZAZRAK.PRO SLABY MOZKY.JAK UZ JSEM PSAL V NAVSTEV KNIZE JE TO JEN FALESNEJ 
SPINAC SILY APOSLEDNICH OPAKOVANI.TAKY ME TO NAFECOVALO HRUBE ALE PAK JSEM HO PRESTAL KUPOVAT A 
CO SE TO STALO?MUSITE SE NAUCIT TVRDE DRIT I BEZ TOHO.BUD TO UDELA DOCASNE KREATIN A NEBO TY PRIKAZY 
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TVRDYCH POSLEDNICH OPAKOVANI DA MOZEK A TO JE LEVNEJSI.PRIRUSTKY PAK ZUSTANOU A NEZMIZI KDYZ 
PRESTANETE TRENOVAT.ZDRAVA VYZIVA A TVRDY TRENINKY.JEN TO STACI.CREATIN,HMB,CARNITIN ATD-TO VSE 
FUNGUJE ALE JEN KRATKODOBE A PRO LINY.V POSILCE BERE CREATIN HAFO LIDI.UDELAJ 5 SERII ANI KAPKA POTU A 
KOUKAJ NA RUCE ALE CO SE STANE KDYZ HO NEMAJ A NECVICI S TEMA RUKAMA TO UZ SE NECHLUBI.PROSTE 
DRIT,ZDRAVE JIST,OBCAS KOUPIT GAINER KDYZ NENI CAS NA JIDLO NEBO PROTEINAK ALE VSE OSTATNI JE K 
NICEMU-CASEM TO ZJISTITE.TELO SI BUDE CREATINU CIM DAL MIN VSIMAT A PAK NASTANE TEN ZLOM. 

    

  

  

# RE: BLBOST — Pavlajz 2010-09-25 07:33  

Souhlasím s tebou na 100%. Navíc, co jsem slyšel, tak po vysazení kreatinu jde síla pěkně dolů... nejen ta co se 
nabrala díky kreatinu, ale prej i ta, co byla nabrána ještě "čistě". 

    

  

  

# RE: RE: BLBOST — Musculus 2010-09-25 07:34  

Co kdybys např. ten kreatin vyzkoušel sám před tím, než začneš s výroky typu "Jedna paní povídala, že...."? 
Nesouhlasím příliš s předchozím příspěvkem. Přínos kreatinu není pouze v dočasném zvětšení síly, krátkodobé výdrže 
a efektu naplnění svalů. Díky naplnění svalů glykogenem a vodou se zlepšuje metabolismus ve svalu, což vede mimo 
jiné k urychlení regenerace po tréninku. To, že kreatin umožní cvičit tvrději není to nejdůležitější, protože v tom 
prostě problém není! Není problém svaly i během krátkého tréninku přetížit a "zničit", větší problém je s regenerací 
a podporou růstu nové svalové hmoty. 

    

  

  

# SciTec — Mak 2010-09-25 07:35  

Zdravím, zkoušel jsem hodně typů kreatinu od různých výrobců, ale efekt byl v mém případě vždy minimální. Pak 
jsem se náhodou v jednom časáku dočet, že spousta výrobců používá levný čínský kreatin, který má velmi malý 
účinek (někdy i žádný nebo spíš opačný). A také tam bylo napsáno pár firem, které opravdu dělají kvalitní kreatin. 
Mezi nimi byla i firma SciTec. Zkoušel jsem brát šumivý kreatin právě od této firmy a nevyměnil bych ho už za žádný 
jiný. Nárůst síly i svalů je fakt dost dobrej. Má to pouze jedinou nevýhodu - je dražší než obyč. kreatin. Podle váhy to 
vychází tak na 20 - 60Kč. denně. 

    

  

  

# jasně funguje — daves 2010-09-25 07:37  
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Tak já se k účinkům kreace můžu jen přihlásit. Spokojenej jsem s PENCEM, da se dobře sehnat a funguje. Cena je taky 
uchazejici. Zadne vedlejší účinky jsem s žádnou značkou nepozoroval, efekt cena/vykon byl nejlepsi právě s PENCEM. 
Blby zkusenosti mam s aminostarem, tam jsem si navodil peknou sračku. 

    

  

  

# diky Rommulovi — Grand Master Drobas 2010-09-25 07:39  

Především chci poděkovat Rommulovi, protože jsem si dneska od aminomaxu objednal HBM a glutamin a nebyl jsem 
si jistý jejich kvalitou, teď už ale vím že to alespoň za něco stojí. Mám jednu otázku na Muscula : Je mi 16 cvičim rok, 
cvičil jsem nejdřív bez suplementů pak proteinové napoje pak kreatin+BCAA. těd se chci zeptat jestli se může 
používat kombinace kreatin+HBM+glutamin a jestli to není zdravotně závadný? jestli ano tak jakou jinou variantu? 

    

  

  

# RE: diky Rommulovi — Musculus 2010-09-25 07:39  

Doplňkami výživy tedy nešetříš! Kombinace kreatin + glutamin + HMB je bezproblémová, dokonce i vhodná. Sice 
bych začátečníkům doporučoval přidávat další doplňky výživy teprve ve chvíli, kdy se na delší dobu zastaví pokroky, 
ale když tak moc spěcháš, pak to zkusit můžeš. Nezapomeň na to, že k HMB potřebuješ dostatek bílkovin! 

    

  

  

# Co na objem? — Rammstein 2010-09-25 07:41  

Ahoj lidi,mam takovy problem.Muze mi nekdo rict,jestli na objem je lepsi sacharidak,gainer a nebo protejnak.Dik 
vsem za odpoved 

    

  

  

# RE: Co na objem? — Musculus 2010-09-25 07:41  

Nejprve vyzkoušej samotný gainer, a až přestaněš nabírat, přidej k němu i kreatin. Proteiny v objemovce doplňuj 
hlavně z běžných zdrojů. 

    

  

  

# kreatin jasná volba — omar 2010-09-25 07:42  
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Dlouho jsem používal jako výživu jenom proteiny a amina. Pak jsem najel na kreatin a nabral jsem dalších 5 kg za dva 
měsíce (z 82 na 87). To by však nebylo to nejdůležitější. Nejlepší na tom je, že se mi líp posiluje a nazvedám tak o 10-
20% víc podle typu zatěžovaných svalů. V posilce máme Penco, takže tuhle značku taky můžu doporučit. 

    

  

  

# Kreatin a jeho účinky — corBITCH 2010-09-25 07:43  

Rozhodl jsem se přispět do této diskuze, protože si myslím, že mám už celkem dlouho zkušenosti s kretinem 
(konkrétně monohydrát)... Už je to asi rok, co jsem si objednal 2 kilogramové pixle od Megabolidu (omluvte tu 
reklamu), ale můžu ho všem doporučit, nezaznamenal jsem vyšší přírustky svalové hmoty, ale síla mi narostla 
rapidně! Co se týče objemů je podle mě nejlepší syrovátkový protein od výše uvedené firmy... Ne, nejsem žádný 
manažer Megabolidu, ale mé zkušenosti s touto firmou jsou více než výborné... 

    

  

  

# Má zkušenost — Kesirr 2010-09-25 07:45  

Na sobě jsem sám vyzkoušel několik druhů a musím říct(je to můj dojem) že při braní levnějších...ATP jsem pozoroval 
menší účinky než při daržších...Weider bych si niky nekoupil ale třeba Aminostar se mi zdá pro 18letýho kluka 
studenta ideální...Dohromady už jsem ho sežral asi kolem 5 kilo:) ale momentálně ho neužívám....zdá se mi že jsem si 
na něj příliš zvykl a už nepřináší dřívější ovoce...Jestli vám můžu radit tak nenechte tělo zvyknout TO JE TO NEJHORŠÍ 
V ČEMKOLI....Jinak kreatin určitě můžu doporučit 

    

  

  

# rada — honza 2010-09-25 07:46  

Ahoj,chtěl bych se zeptat,jestli muže používat kreatin člověk který neposiluje,jestli má kreatin učinek i pro tyto lidi.A 
jestli je to pro ně přínos nebo naopak.Díky 

    

  

  

# RE: rada — Musculus 2010-09-25 07:46  

Užívat kreatin v případě, že člověk neposiluje, je zbytečné. Efekt naplnění svalů glykogenem a vodou by se sice určitě 
dostavil, ale co z toho? Kreatin má více efektů, ale bez intenzivního cvičení je nepoznáš a nevyužiješ. 
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# Kreatin!!!! — Mr.Kreatin 2010-09-25 07:47  

Ahoj, podle mého je kreatin nejlepším doplňkem výživy,co může být prodejný na trhu,má spousty pozitivních 
účinků!!!! Jsem s ním velice spokojený - bral jsem ho od Nutrendu,Weidera a teď budu zkoušet od Scitecu 

    

  

  

# creatin — Swoop 2010-09-25 07:48  

Zdravím všechny! Můžu podotknout, že creatin na mě měl blahodárný účinek. Když jsem ho začal brát, podařilo se mi 
přibrat (v krátké době-2měsíců) až 8 kg na své váze a má síla vzrostla zhruba o 30%. Na benči jsem skočil z 85kg na 
110kg, což mi udělalo radost. Ovšem teď se potýkám s bolestí ramen. Proto má rada zní...všeho s Mírou! ;o) 

    

  

  

# Creatin?? — DAVON 2010-09-25 07:49  

Jen bych potreboval poradit treba na mail, jak je nejlepsi brat Creatin? Kazdy rika neco jineho... Ja ho beru poprve, je 
to mesic, na sobe to vidim, ale jak jeste dlouho mam brat nebo kdy a na jak dlouho mam vysadit? A co brat v te 
pauze vysazeni? Diky moc, uvitam E-mail. Hodne sily!!! 

    

  

  

# RE: Creatin?? — Musculus 2010-09-25 07:50  

Názory na to se jako obvykle různí. Studie srovnávající výsledky u sportovců, kteří brali kreatin nepřetržitě po dobu 
tuším 2 let, a sportovců, kteří jeho příjem cyklovali, byly prakticky stejné. Vzhledem k zátěži pro játra, ledviny a srdce 
bych tedy doporučoval cyklování - např. 6-8 týdnů užívat, a poté stejně dlouhá pauza. V době po vysazení kreatinu 
bych více využíval doplňky jako gainery s MCT olejem, HMB, BCAA, glutamin apod. V téhle době můžeš zařadit i 
spalovače a energizéry na bázi kofeinu. 

    

  

  

# RE: RE: Creatin?? — Mike 2010-09-25 07:50  

Souhlasím plně s Musculusem. Dlouhodobější užívání kreatinu bez přestávek není po adaptační fázi již k ničemu. Po 
adaptaci organismu tedy již žádné zázraky nemůžete čekat. Většina dobrých výsledků ze suplementy jakéhokoliv 
druhu se generují ze správného užívaní-cyklování dávek..... 
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# Jak dlouho — demo 2010-09-25 07:52  

Chtěl jsem se poradit jestli když si koupim ten kreatin, jestli mi stačí to jíst jen třeba měsíc a když to na mě bude mít 
efekt tak to potom přestat jíst a jen ty svaly udržovat v posilovně 

    

  

  

# RE: Jak dlouho — Musculus 2010-09-25 07:52  

Svaly po vysazení kreatinu trochu splasknou vždy. Nemohu si pomoci, ale 1 měsíc užívání se mi zdá příliš málo. Tělo 
se docela brání tvorbě nové svalové hmoty, když to může vyřešit jinak (např. zapojením většího počtu svalových 
vláken). Kreatin sice často způsobuje velké přírůstky hmotnosti a síly, ale bez něj obvykle trvá min. 1 měsíc, než tělo 
skutečně začne "růst". Doporučoval bych příjem např. 6-8 týdnů následovaný podobně dlouhou přestávkou. 

    

  

  

# MAM JEN 55 KG — ríša 2010-09-25 07:54  

Vážím jen 55 Kg a potřebuji přibrat. Koupil jsem si kreatin a dvakrát týdně chodím do posilovny. Vzhledem k tomu, že 
vážím jen 55 kg, beru kreatin jen před cvičením - půl kávové lžičky. Po měsíci jsem nic nepribral a svaly se taky moc 
neobjevily. Poradíte jak přibrat? A můžu kreatin jíst i když do posilovny chodit nebudu pravidelně? RÍŠA 

    

  

  

# RE: MAM JEN 55 KG — Musculus 2010-09-25 07:55  

Půl kávové lžičky, a ještě pouze před cvičením? To je asi tolik kreatinu, jako z jednoho steaku. Přečti si článek na 
těchto stránkách, který jsem o kreatinu napsal. Půl kávové lžičky je cca. 2g kreatinu. Na svoji váhu potřebuješ i při 
chronickém nízkém podávání minimálně 3g v den volna a 6g v den tréninku (opravdu kvalitního kreatinu), ale 
doporučoval bych Ti větší příjem - řekněme 5g v den volna a 8-10g v den treninku - rozdelene do dvou dávek. Bez 
pravidelného tréninku a velkého množství jídla nenabereš svaly - ani s kreatinem, ani s ničím jiným! 

    

  

  

# RE: MAM JEN 55 KG — Bruce 2010-09-25 07:55  

Nazdar pocuvaj nic si z toho nerob,ja som mal postavu 55kg/172cm a po roku mam 68kg/173cm.A to som sa 
dopracoval za rok intenzivneho treningu samozrejme s pomocou kreatinu.A blbost je davat si taku malu davku ved 
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svaly sa musia dostatocne zavodnit aby sa dobre zregenerovali zvacsili svoj objem pri takej davke je to uplne 
zbitocne.Poradim ti ak si kupis kreatin-Weider je to prvotriedna kvalita a nemusis sa bat ze vyhodis zbitocne 
peniaze.Zacni 3 dni 4x 5g denne a dalsich 21 dni po 5g denne,a davkuj si to spolu z glukopurom,po cviceni si daj 60g a 
ku kazdej davke min.10g.A ak do posilovni nechodis min 3 krat do tyzdna tak cvic aj doma ak mas aspon hrazdu tak 
to by bol dobry zaciatok.Ak budes mat nejaky dotaz rad ti poradim. 

    

  

  

# kreatin a gainer — Ramon 2010-09-25 07:56  

je dobré kombinovat kreatin s gainerem?? 

    

  

  

# RE: kreatin a gainer — Musculus 2010-09-25 07:57  

Ano. Kreatin je možné kombinovat s čímkoli (snad kromě spalovačů tuků a energizérů na bázi kofeinu). Při užívání 
kreatinu je potřeba dostatek sacharidů, a gainery jsou jejich dobrým a rychle využitelným zdrojem. 

    

  

  

# Je mi 17 a mám 53 kilo — Alescaut 2010-09-25 07:58  

Po stovkách pokusů o přibrání kil jsem se dostal na tyhle stránky.Chtěl bych začít pravidelně posilovat.Už mě 
znechucuje koukat se na svojí postavu, jsem super kostra,měřím 178cm a jsem hrozně hubený.Nenávidim 
deprese,chci aspon trochu přibrat, doktoři nemají páru,jak mi pomoct,tak se ptám já Vás. Existuje něco ,co by mi 
pomohlo?Nechci nějakou super chemii,chci jenom přibrat.pomocte,prosím :´( 

    

  

  

# RE: Je mi 17 a mám 53 kilo — Musculus 2010-09-25 07:59  

V některých "extrémních" případech může jít o problém s využitím nějaké základní složky potravy. Na to by však 
doktoři měli přijít. Další možností je hyperfunkce štítné žlázy (do značné míry ovlivňuje rychlost metabolismu). Přes 
to všechno bývá nejčastějším problémem nedostatečný příjem jídla! Ikdyž se všichni hardgaineři dušují, jak moc se 
cpou, když si spočítají svůj denní energetický příjem, většinou zjistí, že je to tak akorát na udržení váhy. Pomocí 
silového tréninku a dostatku kvalitní stravy skutečně můžeš nabrat množství svalové hmoty. Doplňky výživy, jako je 
např. právě kreatin, Vaše pokroky urychlí. Další vhodnou volbou jsou gainery, nejlépe s MCT olejem. 
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# Creatine a L-Glutamin — Susenej 2010-09-25 08:03  

Dobry den pane Muscule,chtel bych se vas zeptat jestli je vhodne brat kreatin spolecne s L-glutaminem?? jestli jo,tak 
jak se to ma dobre kombinovat??je pravda ze glutamin podporuje rustovy hormon?? dekuju moc za odpoved 

    

  

  

# RE: Creatine a L-Glutamin — Musculus 2010-09-25 08:04  

Kreatin je možné kombinovat s čímkoli, snad kromě kofeinu. Glutamin skutečně podporuje zvýšení hladiny růstového 
hormonu. Nejvhodnější příjem glutaminu za účelem zvyšování hladiny růstového hormonu (STH - somatotropní 
hormon) je ráno spolu s lehkou snídaní, v množství pouze cca. 2g. Další příjem glutaminu je závislý na vašich 
finančních možnostech. V kulturistice je obvyklý příjem (spolu s kreatinem) asi 1h před tréninkem a brzy po něm, v 
množství 2*5 až 2*15g. 

    

  

  

# Jdu si pro radu:-) — Míša 2010-09-25 08:08  

Pro Musculuse. Ahojky, přečetla jsem všechno na této stránce a ty jsi asi nejchytřejší v téhle oblasti. Potřebuju radu 
pro přítele. Začal brát před dvěma měsíci kreatin- nevím teď jaká to byla značka, ale dávkování bylo po kávových 
lžičkách. Nabral asi 3 kila a má širší ramena. On samozřejmě tvrdí, že nic nevidí a že je to na prd. Cvičí 3x týdně 
hodinu a půl v BBC a má fakt pěknou postavu. Váží 83 kilo. Jelikož jsem cvičitelka aerobiku, tak ho vedu i ke správné 
stravě vzhledem k tomu všemu, takže jí kuřecí, tvarohy apod. Teď si koupil creatin od ATP nutrition, kde je dávkování 
po polévkových lžících. Potřebuju jen vědět, jestli se to bere pořád, nebo jestli má na pár týdnů nebo měsíců vysadit. 
Popř. kdy se dostaví účinky, které tady někteří popisují. Rapidní výsledek totiž zatím není. Díky moc za radu. Míša:-)) 

    

  

  

# RE: Jdu si pro radu:-) — Musculus 2010-09-25 08:08  

U kreatinu je to bohužel tak, že každý na něj reaguje jinak silně, a u části populace má malý viditelný efekt. Nechci 
nyní polemizovat o příčině, zkrátka je to tak. S kreatinem se obvykle nabírá čistá svalová hmota, a navíc klesá hladina 
podkožního tuku. Takže nárůst cca. 3kg svalové hmoty za 2 měsíce je i tak velmi příjemný! Existují asi 3 hlavní 
způsoby doporučeného dávkování kreatinu, proto nebuďte překvapená rozdíly v doporučeních výrobců. Vašemu 
příteli bych doporučil kreatin např. na 4-6 týdnů vysadit, a pak jej zařadit znovu. Tělo poté bude opět reagovat 
(minimálně se to projeví lepším napumpováním svalů při méně sériích, plností svalů, "proužkováním" svalů, zvýšení 
počtu provedených opakování v sérii). Následkem toho poroste i síla a objem. 
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# RE: RE: Jdu si pro radu:-) — Míša 2010-09-25 08:09  

Děkuju moc za radu. Ještě bych se chtěla zeptat na jednu věc a to je vysoký tlak a vysoký cholesterol ve spojitosti s 
kreatinem. Můžete mi říct jak to doopravdy je? Může kreatin zvyšovat tlak i cholesterol? Díky moc:-) 

    

  

  

# RE: RE: RE: Jdu si pro radu:-) — Musculus 2010-09-25 08:09  

Ne, kreatin cholesterol zvyšovat nemůže. Krevní tlak by ale myslím zvýšit mohl. 

    

  

  

# RE: Kreatin — Rocard 2010-09-25 08:10  

Zdravim vsechny co chodi rubat!Uz 3 mesice beru creatin monohydrát,chodim do posilky 4*tydne pribral sem z 60 na 
65kg,ale...1 mesic se moje vaha ani nehne.Nejspis spatny jidelnicek,tak sem se chtel zeptat co delam spatne...?Za jak 
dlouho je mozne pribrat 10kg svalove hmoty?Kolik vajec tydne je mozne jist aby to nemelo negativni ucinek..?Dik. 

    

  

  

# RE: RE: Kreatin — Musculus 2010-09-25 08:11  

Není možné takhle nadálku zjistit příčinu, proč jsi přestal nabírat váhu - obvykle je to kombinace nesprávného 
tréninku, nedostatečné výživy a nedostatku spánku a regenerace. Teoreticky je možné přibírat cca. 0,5kg čisté 
svalové hmoty týdně, prakticky raději počítej s polovinou. Ale i při 0,25kg týdně je to 12kg za rok - a to je neskutečná 
proměna postavy. O vejce se vedou boje už dlouhé roky. Za totality to bylo dáno momentální dostupností a 
spotřebou vajec, později spíše tím, že si někdo přečetl obsah cholesterolu ve vaječných žloutcích. Pravda je taková, 
že se jedná o potřebný HDL cholesterol (s vysokou hustotou, potřebný např. pro výstelku tepen apod.). Kulturisté to 
obvykle řeší tak, že si dělají omelety např. ze 4-5 vajec a pouze 1 žloutku, případně používají sušený bílek, který se po 
rozpuštění ve vodě chová opět jako normální bílek. Nemohu Ti říci konkrétní počet, protože by se na mne sesypali 
málo informovaní (ale zapálení) příznivci zdravé výživy. Studie ukazují, že konzumace vajec nezvýšila hladinu LDL 
cholesterolu. 

    

  

  

# Kre-alkalyn — cop2 2010-09-25 08:12  

http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/kreatin#comment-450
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/kreatin#comment-451
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/kreatin#comment-452
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/kreatin#comment-453
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/kreatin#comment-454


přikláním se v názoru musculuse, že v používání kreatinu je vhodnější cyklování. Nyní končím fázi použivání kreatinu 
pyruvatu. Moje otázka: vzhledem k tomu, že je KREALKALYN formou kreatinu, domnívám se, že jej nyní nasadit asi 
nemůžu, nebo ano? Rád bych v této přestávce v užívání kreatinu používal Nitrix, je to vhodná volba? Má tu někdo s 
tím zkušenost? 

    

  

  

# RE: Kre-alkalyn — Musculus 2010-09-25 08:13  

Ano, myslím, že je to správný čas pro nasazení Nitrixu. Krealkalynem opravdu nyní nepokračuj, dej si od kreatinu 
pauzu tak na 6-8 týdnů. Pokud máš dost peněz, zkus ještě přidat glutamin. Dostatek glutaminu spolu s Nitrixem by 
měli mít podobný efekt jako kreatin. 

    

  

  

# RE: RE: Kre-alkalyn — neznámý 2010-09-25 08:13  

Pokud bych mohl pridat svou spetku do mlyna:ja jsem bral kre-alkalyn od Aminostaru + Nitri Oxide a za 3 tydny jsem 
nabral asi 4 kg a celkem to vydrzelo.Je to ale financne narocnejsi... 

    

  

  

# RE: Kreatin — majlou 2010-09-25 08:14  

hoj chci se zeptat jestli mi muzou svaly splasknout kdyz nebudubrat kreatin nikdy sem ho ani nebral ale chtel bych se 
zeptat nikde sem slysel ze kdyz ho nebudu brat a posilovat budu mit vytahanou kuzi prdem diky za odpoved 

    

  

  

# RE: RE: Kreatin — Musculus 2010-09-25 08:15  

To je podobný nesmysl, jako že když přestanete cvičit, tak Vám budou svaly viset. Po vysazení kreatinu skutečně 
dojde k částečnému "splasknutí" svalů, které je způsobeno snížením množství glykogenu a vody ve svalech, ale na 
nějakou vytahanou kůži můžete s klidem zapomenout. 

    

  

  

# Poradíte mi? — Míša 2010-09-25 08:17  
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Pro Musculuse: Ahoj, Už jsem jednou psala, kvůli kreatinu (jaký druh apod.) a teď bych se chtěla zeptat za přítele: co 
je nejlepší brát v přestávce mezi braním kreatinu?Co doporučuješ? Děkuju moc za odpověď. 

    

  

  

# RE: Poradíte mi? — Musculus 2010-09-25 08:18  

V období "kreatinového volna" bych doporučoval glutamín, případně glutamín s HMB, případně s asparaginem 
(kyselinou asparagovou). 

    

  

  

# Creatin Ethyl Ester 2000 — Fuckyr 2010-09-25 08:20  

Nazdar lidi.Mužeme mě někdo vysvětlit,nebo vyvrátit mýtus,že při sypání kreatinu neroste jen svalová buňka,která 
má růst,ale také buňky řekněme rakovinotvorné?Mám teď namysli nádory atd.I tyto buňky má více méně z koro 
kyždý z nás v těle a záleží jen na okolnostech....Je to více-méně také svalovina zkládájící se z buněk.Nechci,aby to 
vypadalo,že mám o sebe strach to ne!!!Sám cvičím a neumím jsi to bez toho představit,ale kámoš kterej to sypal má 
nyní v oblasti krku tzv.slavíka a je po operaci rakovinového nádoru jícnu,hltanu atd...Vybrali mu komplet celej pajšl a 
místo žaludku ma jen takovou svalovou kapsu.Je to masakr a ti kdo ho znali nechápou.....Když jse o to začal zajmat 
jeho otec proč zrovna jeho syn,tak mu lékař zdělil,že je to sčásti dědičná záležitost,ale také sčásti ze sypání ....Růst 
buněk v těle nelze ohraničit (rostou tedy všechny)!!!Co vy na tento názor???Dík 

    

  

  

# RE: Creatin Ethyl Ester 2000 — Musculus 2010-09-25 08:20  

Je to skutečně pouze mýtus (ani nevím čí). Přesný opak je pravdou. U kreatinu byl naopak prokázán protirakovinný 
účinek. Kreatin není nějaká růstová formulka, je to jen zdroj energie. Nezpůsobuje přímo růst buněk a svalstva, 
pouze umožňuje větší naplnění svalů glykogenem, a na něm navázanou vodou. Svaly pak vypadají (a jsou) plnější, 
zlepšuje se jejich metabolismus atd. Nechci to psát pořád dokola - přečti si komentáře! Jiná je ale situace u steroidů. 
Ty skutečně způsobují růst veškerého svalstva, i toho, kde se to příliš nehodí - viz. např. vypouklá břicha profi 
kulturistů, známé zbytnění prostaty apod. Tady již nebezpečí propuknutí ať zhoubného či nezhoubného bujení je. 

    

  

  

# 15let,195cm,85kg,posiluju 2 roky — Lukas 2010-09-25 08:21  
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čau chtěl bych se zeptat jak na tom sem v posilování jestliže posiluju 2roky,je mi 15let,vážím 85kg a měřím 195 
cm.míry-paže 39-40,hrudník 110-112.kreatin sem bral nejprve 2 měsíce v laktofitu 25 nabral sem 5cm přez ruku tet 
mám monohidrát micro od atp a laktofit 50.diky monohidratu sem za 1měsíc nabral 2,5-3cm.posiluju 3 krát tydně. 

    

  

  

# RE: 15let,195cm,85kg,posiluju 2 roky — Musculus 2010-09-25 08:22  

Tak to jsou fantastické výsledky. Zdá se, že z Tebe roste nový šampión. Nejspíš Tvůj komentář rozpláče mnoho 
čtenářů, kteří se marně snaží za rok přidat 1-2 cm na pažích. 

    

  

  

# kreatin+glukóza — Michal 2010-09-25 09:05  

Zdravím, začínám s posilováním a chtěl bych se zeptat..je dobré hned ze začátku začít brát kreatin s glukózou? Dále 
by mě pak zajímal v jakém poměru míchat kratin a glukózu? Díky za odpovědi.. Michal 

    

  

  

# RE: kreatin+glukóza — Musculus 2010-09-25 09:06  

S glukózou bych doporučoval brát kreatin pouze po tréninku, řekněme 5-6g kreatinu a k tomu 30-50g glukózy. 

    

  

  

# rozpustnost — Michal 2010-09-25 09:08  

Ještě jeden dotaz..je nutné, aby se práškový Kreatin Monohydrate CreaPure uplně rozpustil, nebo stačí brát třeba s 
limonádou? Díky za odpověď 

    

  

  

# RE: rozpustnost — Musculus 2010-09-25 09:10  

Nevím přesně, jak to s tou rozpustností je. Ale zřejmě je to důležité, protože se kvůli rozpustnosti výrobci předhánějí 
v jemnosti mletí kreatinu, vymýšlejí šumivé snadno rozpustné varianty apod. 

    

http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/kreatin#comment-464
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/kreatin#comment-465
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/kreatin#comment-466
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/kreatin#comment-467
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/kreatin#comment-468


  

  

# Muscletech — Maňás 2011-01-06 02:18  

Zdar borci,cvicim uz 2 roky,mam 16 let.. ted mam nabiracku tak sem se rozhodl pro nejaky ty doplnky.. Tak jsem 
objednal kreatin Cell-tech a protein Nitro-tech od znacky Muscletech..a hodne sem upravil stravu( tvarohy, jogurty, 
ryby,kureci...) ale nepocituju nejake extra zmeny, a trenuji hodne 5x nekdy i 6x do tydne..tak hodinu a pul nekdy i 2 
hodiny.. tak kdyby byli nejake rady tak sem s nima :) 

    

  

  

# RE: Muscletech — xxx 2011-09-15 22:22  

Doporučuji brát BCAA, protože během cvičení spaluješ nejenom tuky ale prave i svaly a bcaa chrani sval před tím aby 
si ho spaloval. Myslim ze je možná zbytečný cvičit 6x týdně. Stačí 3-4 týdně, nejlépe den cvičení a den volna, protože 
sval neroste během cvičení, ale když odpočívá. A cvičit zhruba 70 minut s minim. přestávkama mezi cviky cca 1-2min, 
celkem tedy cca 90 minut. 

    

  

  

# Zvláštní a hloupí dotaz... — Raketoví jezdec 2011-01-14 11:22  

Prosím vás, mám doma asi tak 2 měsíce prošlej kreatin (nerozbalený vakuovaný) Co s ním??, Vyhodit? 

    

  

  

# RE: Kreatin — Raketoví jezdec 2011-01-16 06:29  

Tak dámy a pánové, jdu na to, jdu se nasypat tím prošlím creatinem!!! :-D Kdo by chtěl tak mu sem můžu napsat jak 
to dopadlo :-D :-D 

    

  

  

# RE: Kreatin — merk 2012-01-23 21:51  

Kreatin se bere celý rok? já myslel,že jen v období, kdy se jede objem(tudíž zima) 
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# Kreatin - voda — Lukáš 2012-06-13 21:10  

Dobrý den chtěl bych se zeptat jak je to s vodou ... četl jsem že po dobrání někomu vše zmizelo nabral sice dost ale 
pak ztratil vodu a během měsíce byl zas na původní váze i míry měl pak stejný... jak to tedy je? nerad bych se naplnil 
jen vodou a po dobrání aby vše zmizelo jak by se to popřípadě mělo udržovat? díky za radu 

    

  

  

# RE: Kreatin - voda — Musculus 2012-06-14 17:20  

Kdyby to tak bylo, kreatin by nikdo nepoužíval Po vysazení kreatinu sice svaly poněkud splasknou, ale zůstane víc, 
než by člověk za tu dobu nabral bez kreatinu. Pro lepší udržení výsledků se v době bez užívání kreatinu suplementuje 
např. glutaminem, který má při vyšším dávkování trochu podobný efekt. Další možností je např. střídat cyklus užívání 
kreatinu a suplementaci HMB. 

    

  

  

# kreatin — petr 2012-06-27 13:08  

Ahoj mužete mi nekdo prosimvas poradit konkretni nazv učineho kreatinu cvičm rok a muj prvni kreatin jsem koupi 
ce extreme a beru ho mnesic a misto vysledku sedím na zachode a absolutne jsem stratil energii 

    

  

  

# Kreatin davkovanie — meno112 2013-01-14 22:27  

ahojte, 
chcem sa opytat, kedy, resp. kolko mam uzivat kreatin (alkalicky), ak posilujem 2fazovo. podla obalu je maximalna 
denna davka 5 toboliek do 30min po treningu, v den volna 5toboliek na hladny zaludok.. 
dakujem... 

    

  

  

# kreatin-krevní tlak — kreatin-krevní tlak 2013-01-17 16:48  

Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli můžu vůbec kreatin užívat, když se léčím na vysoký tlak-užívám léky Lozap (vyčetl 
jsem tady v diskuzi, že kreatin krevní tlak ještě zvyšuje) Chtěl bych zhubnout a vyrýsovat svaly, asi 5x týdně posiluji 

ale chtěl bych, aby byl výsledek vidět rychleji  
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# Nevím kam zařadit — Martin 2013-02-28 17:12  

Opravdu by mě zajímaly vaše názory na: www.xtremepower.net  
Nerad bych si cokoliv poškodil ať už jde o játra, srdce, atd. Děkuji 

    

  

  

# RE: Kreatin — Jakub 2013-08-29 17:40  

Ahoj. Máte někdo zkušenosti s kreatinem od 4fitness.cz ? 

    

  

  

# Kreatin? — martin novák 2013-10-01 14:10  

Zdravím. Také se přidám na dotaz ohledně toho, odkud kreatin kupovat a jakou máte s ním zkušenost? Začínám 
tedka posilovat, tak chci dobře začít a nechci udělat nějakou začátečnickou chybu. Rád bych kreatin zde www.fit-
pro.cz/.../, ale opravdu s tím nemám jakoukoli zkušenost. Díky Martin 

    

  

  

# Creatin a sex? — L 2014-08-01 18:53  

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli někdo z uživatelů kreatinu monohydrátu měl při použití a naročném tréninku 
jakýkoliv problém co se týká erekce nebo udržení erekce? Já jsem ho používál podle doporučení cca 6 dní ale už 
několik dní mám výše uvedený problém tak jsem ho vysadil. 
Díky za rady a informace. 

    

  

  

# RE: Creatin a sex? — Vítek 2016-01-29 18:22  

Creatin může způsobovat problémy s erekcí, i protein a další jim podobné přípravky, s anabolikama sice nemají nic 
společného ale tím že do těla dostanete nekollikanásobně větší dávky než z běžné stravy tak k problémům s erekcí 
může dojít. Při užívání přípravků na cvičení může být erekce i chuť na sex lepší ale po vysazení, cca měsíce může dojít 
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ke zhoršení. Nečekejte že to na nějakém obalu najdete napsaný, vědi to pouze doktoři ( urolog, sexuolog), obvodního 
lékař to rozhodně neví. Pokuď mi nevěříte, klidně se jich zeptejte. 

    

  

  

# Reflex — majky 2014-12-04 21:21  

Zdravím, který kreatin by jste si vybrali www.fitnessprotebe.cz/kreatin/ tady? Moc se v tom neorietuju, těch 
creapure je tam nějak víc za různý ceny. díky 

    

  

  

# doba creatinu — vitas 2015-05-12 00:10  

Čau chtěl bych se zeptat za jak dlouho vymizí účinky creatinu z těla po jeho dobrani děkuji za odpověď 

    

  

  

# RE: Kreatin — vitas 2015-05-12 00:12  

Dobrý den chtěl bych se zeptat za jak dlouho vymizí účinky creatinu po jeho dobrani bral jsem ho měsíc děkuji za 
odpověď 

    

  

  

# RE: Kreatin — Danik 2016-07-13 20:35  

Máte někdo zkušenosti s nahodsval.cz/?q=kreatin ?? 

    

  

  

# RE: RE: Kreatin — Rambo23 2016-07-18 19:13  

Já jsem kupoval kreatin od myprotein, ale ono je to v podstatě asi jedno. Stejně je to všechno stejný. Kreatin funguje 
jen chvíli, radši sypat protein a posilovat svaly do vybití. 

    

  

http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/kreatin#comment-1474
http://www.fitnessprotebe.cz/kreatin/
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/kreatin#comment-1532
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/kreatin#comment-1533
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/kreatin#comment-1739
http://nahodsval.cz/?q=kreatin
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/kreatin#comment-1741
http://nahodsval.cz/

