
Trochu vedeckých informácií



Ak porovnáme kreatínové prípravky rôznych značiek, nenájdeme žiadne 
presvedčivé dôkazy o väčšej účinnosti ktorejkoľvek z nich. Dôkazom je 
súčasná štúdia, ktorá hovorí, že obsah svalového kreatínu sa významne 
nemení, ak porovnávame monohydrát kreatínu a etylester kreatínu (1). 
Napriek marketingovému úsiliu dokázať nadradenosť vo vzťahu k 
bezpečnosti a účinnosti viacerých kreatínových zložiek nad 
kreatin-monohydrátom, výskumy tieto tvrdenia považujú za 
neopodstatnené.

CreGAAtine je však nový, vedecky zdokonalený kreatín, vyrobený z kreatínu 
a kyseliny guanidinoctovej (GAA). GAA je prírodná organická zlúčenina, 
ktorá funguje ako priamy prekurzor kreatínu. Syntetizuje sa v katalytickej 
reakcii z L-arginínu a glycínu prostredníctvom enzýmu, tzv. L-arginín: 
glycín-amidinotransferáza (AGAT). V reakcii sa amidino skupina prevedie z 
L-arginínu na glycín tvoriaci GAA a ornitín. Ďalšia transformácia GAA na 
kreatín je katalyzovaná pomocou S-adenozyl-L-metionín: 
N-guanidinoacetátmetyltransferázy (GAMT), kde je amidínová skupina 
metylovaná, čím vzniká kreatín. Oba enzýmy sa nachádzajú vo vysokom 
množstve v pankrease a pečeni. Hladina AGAT je v obličkách vysoká, zatiaľ 
čo hladina GAMT je nízka (3). Napriek výskumom, ktoré potvrdzujú, že AGAT 
nachádzajúci sa v pečeni je potláčaný kreatínom, pri GAMT táto reakcia 
dokázaná nie je. Znamenalo by to, že s istotou dochádza k premene GAA na 
kreatín, pokiaľ je GAA aplikovaná exogénne. (4). GAA sa premieňa na 
kreatín aj v tkanivách s vysokým výdajom energie, napríklad v mozgu, 
kostrovom svalstve a myokarde (5,6). Podľa Dalyho výskumu je aktivita 
GAMT taká vysoká, že môže zlúčiť dostatočné množstvo kreatínu aj v 
tkanive kostrového svalstva (3,5).




8.5
x CreGAAtine zvyšuje bioenergetiku svalov a mozgu 

vďaka svojej schopnosti zvýšiť množstvo prijatého 
kreatínu. 

Podávanie kreatín-monohydrátu počas 4 týždňov zvyšuje svalový kreatín 
asi o 2%, zatiaľ čo CreGAAtine™ vedie k 16,9% nárastu kreatínu vo vnútri 
kostrového svalu, čo je  zhruba  8,5 krát väčší nárast (7). Randomizovaná, 
dvojito zaslepená štúdia porovnávala účinok podávania preparátu 
GAA-kreatínu voči samotnému kreatínu počas 4 týždňov. Výsledky ukázali, 
že táto kombinácia vedie k významne väčšej zmene hladiny kreatínu v 
svalovine vastus medialis, ktorá je súčasťou skupiny štvorhlavého svalu 
(7).




CreGAAtine zvyšuje hladinu kreatínu v mozgu.

CreGAAtine je pokrokový prípravok v porovnaní s inými kreatínovými 
prípravkami, pretože vedie k zvýšeniu hladiny kreatínu v mozgu. Konkrétne 
kombinácia kreatínu s GAA (kyselinou guanidinoctovou) vedie k 3,9-krát 
vyššej koncentrácii kreatínu v sivej mozgovej hmote a 1,9-krát k vyššej 
koncentrácii kreatínu v bielej mozgovej hmote v porovnaní so samotným 
kreatínom (7). Účinok zvýšeného prijímania kreatínu v mozgovom tkanive 
možno vysvetliť tým, že GAA vstupuje viacerými spôsobmi do buniek a tiež 
synergickým účinkom medzi GAA a kreatínom. Aj keď receptory kreatínu sú 
s najväčšou pravdepodobnosťou nasýtené kreatínom po ich spoločnom 
podaní môže GAA vstúpiť do buniek prostredníctvom iného proteínového 
prenášača a týmto spôsobom poskytujú ďalší nárast kreatínu vo vnútri 
buniek (8). Zatiaľ čo GAA efektívne zacieľuje na mozoček, bielu a sivú 
mozgovú hmotu, chýba jej vplyv na thalamus (pravý a ľavý medzimozgový 
hrboľ )(9,10). Na druhej strane keratín samotný má dosah na thalamus, ale 
na rozdiel od GAA má obmedzený vplyv na bielu a šedú mozgovú hmotu 
(11).




CreGAAtine zvyšuje hladinu kreatínu v mozgu.



CreGAAtine využíva 4 spôsoby na vstup do bunky.


Kreatín má iba jeden známy spôsob, ktorým vstupuje do bunky, tým sa 
časom nasýti a to vedie ku zníženej kapacite jeho možného prijatého 
množstva (8). CreGAAtine™ používa nielen bežné receptory kreatínu, ale 
využíva aj 3 ďalšie cesty na vstup do bunky, vrátane GABA (kys. 
gama-amino maslová) a taurínových receptorov, dokonca využíva pasívne 
prenikanie, ktoré nevyžaduje žiadny proteínový nosič (12,13). GAA sa hneď 
pri vstupe do bunky zmení na kreatín v GAMT - riadenej katalytickej reakcii 
a tým zvyšuje hladinu kreatínu v bunke.



CreGAAtine zabezpečuje zvýšený účinok kreatínu a v porovnaní s bežnými 
kreatínovými prípravkami na neho pozitívne reaguje väčšie množstvo 
respondentov (14). Vychádzajúc z faktu, že receptory kreatínu v mozgu a 
svaloch sú za bežných fyziologických podmienok endogénnym kreatínom 
nasýtené (12,15), užívanie GAA má výhodu vďaka ďalším 3 spôsobom 
prijímania kreatínu do bunky, čím zvyšuje jeho exogénne využitie a môže 
vyhovieť aj zvýšeným energetickým potrebám pri náročnejšej fyzickej 
aktivite.




20%

CreGAAtine sa zameriava rovnako aj na slabšie svalové miesta a zvyšuje 
ich silu o 20% v porovnaní s monohydrátom kreatínu (7). Štúdia 
preukázala na 48 športovcoch, mužoch i ženách, že tento nový výživový 
doplnok a prekurzor kreatínu výrazne posilňuje svalové partie hornej aj 
dolnej časti tela (16). Kombinácia GAA a kreatínu je zaujímavá najmä z 
dôvodu možnej synergie týchto dvoch látok (8). Ukázalo sa, že GAA sa 
zameriava najmä na slabšie svalové partie, čo u bežnej populácie sú svaly 
hornej časti tela. Rýchlejšia absorbcia GAA pri cvičení sa dá vysvetliť tak, 
že svaly, ktoré doteraz neboli zaťažené, ju lepšie absorbujú, pretože majú 
hladinu GAA  na začiatku nižšiu (7).

CreGAAtine pomáha posilňovať 
slabšie svalové partie.



CreGAAtine znižuje vedľajšie účinky 
spôsobené kreatínom.


Kreatín má tendenciu zvyšovať celkovú telesnú hmotnosť zadržiavaním 
vody a dodávať vašim svalom balónový vzhľad. Štúdia, ktorá skúmala dve 
rôzne formuly kreatínu, preukázala, že príjem kreatín-monohydrátu vedie k 
zvýšenému objemu vody v organizme v porovnaní s placebom a 
etylesterom kreatínu. Najviac obsahu vody v mimobunkovom priestore 
spôsobil etylester kreatín v porovnaní s dvomi inými formulami (17).



Optimalizovaná receptúra v CreGAAtine bola vytvorená tak, aby vás 
posilnila a pomohla vám nadobudnúť svalovú hmotu bez nadmerného 
prírastku telesnej hmotnosti. V randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii sa 
preukázalo, že účastníci štúdie, ktorí užívali GAA-kreatín, menej pribrali na 
váhe a nadobudli väčšiu silu a svalovú hmotu v hornej časti tela. (7).




CreGAAtine sa ľahko užíva. 
Kdekoľvek a kedykoľvek!


Kreatínové produkty majú množstevné balenie a keďže kreatín ľahko 
absorbuje vodu, po otvorení majú preto tendenciu strácať svoju účinnosť 
až o 50%. Jednodávkové balenia CreGAAtine zaisťujú nielen optimálnu 
biologickú dostupnosť a stabilitu, ale  umožňujú vziať si jednotlivé dávky 
so sebou a kdekoľvek ich pohodlne užiť (18).



Kreatín je hygroskopická látka, čo znamená, že kreatínový prášok má 
tendenciu absorbovať vlhkosť zo vzduchu (19). Následkom toho sa kreatín 
časom zmení na svoju neaktívnu formu čím stráca svoj ergogénny účinok 
(20). Naopak, GAA je vysoko stabilná látka a jej obsah sa ani po 15 
mesiacoch skladovania nezmení o viac ako 5% . Znamená to, že užívanie 
GAA nám dáva  istotu zvýšenia kreatínu a zvýšenia výkonu (16,21,22).



CreGAAtine sa dodáva v inovatívnom obale. Farmaceutické fóliové triplex 
vrecko bolo navrhnuté tak, aby poskytovalo maximálnu ochranu pred 
vlhkosťou a zabraňovalo degradácii kreatínu. Prášok CreGAAtine vo vnútri 
vrecka zostáva neporušený, čo je vidieť v jeho jemnej granulácii po 
otvorení.




Nie sú známe žiadne riziká 
týkajúce sa bezpečnosti


V randomizovanej, dvojito zaslepenej, kontrolovanej štúdii sledujúcej 
formuly GAA-kreatínu neboli uvedené žiadne vedľajšie účinky.



Celkové hladiny homocysteínu v plazme, ako aj hladiny cholínu v tkanive 
dosahovali ideálne fyziologické rozhranie (7).



Užívanie GAA sa javí ako bezpečné z hľadiska akumulácie glutamátu v 
mozgu ako aj metylácie DNA (23,24).


Dôverujte svojmu produktu - je to dôležité.



Veľa doplnkov na báze kreatínu, ktoré sú na trhu dostupné obsahujú aj 
nežiaduce látky, čo určite poukazuje na ich nízku kvalitu (25).



CreGAAtine je certifikovaný spoločnosťou Informed Sport, ktorá svojim 
udeleným certifikátom ručí za to, že doplnky neobsahujú zakázané látky.

Neriskujte, staňte sa športovým profesionálom s CreGAAtine.


www.creGAAtine.comcregaatine.slovakia

Vedecky zdokonalený kreatín.
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Watch a short video explainer.


