
TRILACTIC 

 
Vertraagt de melkzuurvorming in de spieren. 
 

Tijdens een inspanning met hoge intensiteit worden 
afvalstoffen (zoals H+ ionen) via melkzuurvorming in de 
spieren opgestapeld en treedt vermoeidheid op. Vaak 
resulteert dit in spierkrampen en wordt men verplicht om 
de inspanning te staken. TRILACTIC (Beta-alanine) is een 
specifieke H+ buffer dat een deel van deze vermoeidheid 
gaat opvangen en ervoor zorgt dat spierkrampen langer of 
geheel uitblijven. Intensieve trainingen en 
prestatiegerichte inspanningen kunnen op die manier 
langer worden volgehouden. 
 
Beta-alanine is een precursor van het dipeptide carnosine. 
In de spiercel werkt carnosine als een buffer en houdt het 
de verzuring in onze spieren onder controle. Dit zal 

uiteindelijk zich manifesteren in betere prestaties. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat 
Beta-alanine inname de sprintprestatie kan bevorderen op het einde van een lange 
intensieve uithoudingsinspanning. Tevens is het bewezen dat voldoende hoge 
concentraties carnosine spierblessures voorkomt, en dat het herstel van beschadigde 
spieren sterk versnelt wordt. Carnosine is dus voor sporters extreem belangrijk. 
  
Orale toediening van carnosine zelf verhoogt niet de carnosineconcentratie in de 
spieren. Talrijke studies tonen aan dat orale toediening van Beta-Alanine de 
carnosine concentraties wel kan verhogen in de spieren. 
 
                              
   
Verpakking: 120 Capsules 
 
Dosering:  4 tot 5 Capsules per dag gedurende minstens 1 maand 
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Opmerking: 
Beta – alanine wordt goed verdragen. Zeer zelden kunnen  paresthesiën ( tintelingen in de vingers 
voorkomen ). Verspreid daarom de capsules over  verschillende innamen. ( minstens 3 innamen per 
dag 
 
 
 
Samenstelling + info 
- Beta – alanine  
- Gelatine 

800 mg 
118 mg 
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