
Malo znanosti



Ne glede na različne blagovne znamke kreatinskih pripravkov ni trdnih 

dokazov o premoči ene formule nad drugo. Na primer, obstoječa študija je 

pokazala, da se vsebnost kreatina v mišicah ni bistveno spremenila med 

skupinami, ki so jemale kreatin monohidrat in kreatin etil ester (1). Po 

obširnejšem pregledu literature lahko zaključimo, da kljub tržnim trditvam 

različne oblike kreatina glede varnosti in učinkovitosti nimajo prednosti 

pred kreatin monohidratom (2).

CreGAAtine pa je novo znanstveno dokazano prehransko dopolnilo, 

izdelano iz kreatina in gvanidinozitne kisline (GAA). GAA je naravna 

organska spojina, ki deluje kot neposredna predhodnica kreatina. GAA 

sintetizira v katalitski reakciji L-arginina in glicina encim, imenovan 

L-arginin-glicin amidinotransferaza (AGAT). V reakciji se amidinska 

skupina prenese iz L-arginina v glicin, da nastane GAA in ornitin. 

Naslednjo transformacijo GAA v kreatin katalizira S-adenozil-L-metionin: N-

-gvanidinoacetat metiltransferaza (GAMT), kjer se amidinska skupina metilira 

in tvori kreatin. Oba encima najdemo v velikih količinah v trebušni slinavki in 

jetrih. Čeprav je AGAT zelo prisoten tudi v ledvicah, so ravni GAMT nizke (3). 

Čeprav je bilo ugotovljeno, da lahko kreatin negativno zavira AGAT, ki se nahaja 

v jetrih, se zdi, da se pri GAMT ne pojavi. To lahko pomeni, da pretvorbe GAA v 

kreatin ni mogoče zatreti, če se GAA uporablja eksogeno (4). Poleg tega je bilo 

ugotovljeno, da so druga tkiva z visoko proizvodnjo energije, kot so možgani, 

skeletne mišice in srčna mišica, dodatna mesta, kjer pride do pretvorbe 

GAA-kreatina (5,6). Po Dalijevi raziskavi se zdi, da je aktivnost GAMT dovolj 

visoka, da v mišičnem tkivu sintetizira zadostno količino kreatina (3,5).



CreGAAtine ojača bioenergijo mišic in možganov
s superiornim učinkom povečanja kreatina

Kreatin-monohidrat v 4 tednih poveča mišični kreatin za približno 
2%, medtem ko CreGAAtine povzroči 16,9% povečanje kreatina v 
skeletnih mišicah, kar je 8,5-kratno relativno povečanje (7). V 
randomizirani, dvojno slepi študiji superiornosti so primerjali učinek 
uporabe GAA-kreatina s samo kreatinom v 4 tednih. Rezultati so 
pokazali, da je kombinacija dala bistveno večjo spremembo v 
primerjavi z začetno koncentracijo kreatina v mišici vastus medialis, 
ki je del mišične skupine kvadricepsa (7).



CreGAAtine povečuje nivo kreatina v možganih

CreGAAtine je inovativen pripravek v primerjavi z drugimi formulami 
kreatina, ker povzroči zvišanje ravni kreatina v možganih. Zlasti 
kombinacija kreatina-GAA vodi do 3,9-krat višje ravni kreatina v sivi 
masi in 1,9-krat višje koncentracije bele mase v primerjavi s samim 
kreatinom (7). Močnejši učinek na povečanje kreatina v možganskem 
tkivu je mogoče razložiti z več načini prenosa GAA in sinergijskim 
učinkom med GAA in kreatinom. Čeprav so kreatinski receptorji po 
njihovi sočasni uporabi najverjetneje nasičeni s kreatinom, lahko GAA 
v celice vstopi preko drugih nosilnih proteinov in tako zagotovi 
dodaten porast kreatina v celici (8). Čeprav GAA učinkovito doseže 
cerebelum, belo snov in sivo snov, njegov učinek v talamusu ni (9,10). 
Po drugi strani pa kreatin prodre v talamus, vendar ima za razliko od 
GAA omejen učinek na belo snov (11).



CreGAAtine povečuje nivo kreatina v možganih



CreGAAtine vstopi v celico na 4 načine. 

Kreatin ima samo en znan način vstopa v celico, ki se sčasoma nasiti 
z nenehnim dodajanjem kreatina, kar ima za posledico seveda manjšo 
sposobnost prenosa kreatina v celico (8). 

CreGAAtine ne uporablja le običajnih kreatinskih receptorjev, temveč 
uporablja tudi 3 dodatne poti za vstop v celico, vključno z GABA in 
tavrinskimi receptorji, in celo pasivno difuzijo, ki ne zahteva nosilnih 
beljakovin (12,13). Ko se GAA v celici pretvori v kreatin v 
GAMT-kontrolirani katalitični reakciji in poveča raven 
znotrajceličnega kreatina. 

Poleg tega CreGAAtine zagotavlja želeni dražljaj, ker je manj tistih, ki 
na kreatin ne reagirajo, za razliko od običajnega kreatina (14). Ker so 
receptorji za kreatin v možganih in mišicah v fizioloških pogojih blizu 
endogene nasičenosti s kreatinom (12,15), prednost GAA pri uporabi 
dodatnih transportnih sistemov ustvarja učinkovito strategijo za 
premagovanje omejene uporabe eksogenega kreatina in 
izpolnjevanje visokih energijskih vrednosti potrebe med naporno 
vadbo.



CreGAAtine pomaga ojačati slabše mišice

CreGAAtine cilja tudi na šibkejše mišične skupine in poveča 
njihovo moč za 20% v primerjavi s kreatin monohidratom (7). Študija 
48 športnikov, moških in žensk, je pokazala, da to novo prehransko 
sredstvo in predhodnik kreatina bistveno izboljša vzdržljivost mišic 
zgornjega in spodnjega dela telesa (16). Kombinacija GAA in kreatina 
je še posebej zanimiva zaradi možne sinergije med obema snovema 
(8). 

Dokazano je, da GAA cilja na mišične skupine nižje moči, ki so mišice 
zgornjega dela telesa v splošni populaciji. Olajšano absorpcijo GAA 
s strani mišičnih skupin, ki niso izpostavljene stalnemu treningu, je 
mogoče razložiti z njihovo težnjo, da bolje absorbirajo GAA, ker so 
ravni GAA v teh odsekih sprva nižje (7).



CreGAAtine zmanjšuje stranske učinke kreatina.

Kreatin na splošno poveča skupno telesno težo tako, da zadrži vodo 
in tako mišicam daje napihnjen videz, podoben balonu. Študija, ki je 
preučevala dve različni formulaciji kreatina, je pokazala, da je vnos 
kreatin-monohidrata povzročil največje povečanje celotne in 
znotrajcelične telesne vode v primerjavi s placebom in etil 
estrom kreatina. Kreatin etil ester je povzročil največje povečanje 
zunajcelične vode v primerjavi z ostalima dvema skupinama (17). 

Ta optimizirana formulacija CreGAAtine je ustvarjena, da vas okrepi 
in vam pomaga izgraditi vitke mišice brez pretiranega povečanja 
telesne mase. V randomizirani, dvojno slepi študiji je bilo dokazano, 
da imajo preiskovanci v skupini z GAA-kreatinom nižjo telesno težo 
in ugodnejši rezultat glede mišične moči zgornjega dela telesa (7).



CreGAAtine se enostavno jemlje. 
Kjerkoli in kadarkoli.

Ko kreatin pakirajo v veliko embalažo, izdelki na osnovi kreatina 
sčasoma izgubijo do 50% jakosti, saj kreatin zlahka zadrži vodo. 
Pakiranje CreGAAtine v vrečki za en odmerek ne samo da zagotavlja 
optimalno biološko uporabnost in stabilnost, temveč vam 
omogoča tudi udobno nošenje posameznih odmerkov s seboj kjer 
koli, brez strahu, da bo kakovost snovi upadla (18). 

Kreatin je higroskopska snov, kar kaže, da kreatin v prahu navadno 
absorbira vlago iz zraka (19). Posledično se sčasoma kreatin pretvori 
v svojo neaktivno obliko, kreatinin, ki nima ergogenega učinka k
reatina (20). Nasprotno pa je GAA zelo stabilna snov, saj se njena 
vsebnost tudi po 15 mesecih skladiščenja ne spreminja za več kot 5%. 
Ta lastnost zagotavlja učinek GAA na povečanje kreatina in 
izboljšanje učinkovitosti (16,21,22). 

CreGAAtine ima inovativno embalažo. Triplex folija s kakovostnimi 
vrečkami je zasnovana tako, da zagotavlja maksimalno zaščito pred 
vlago in preprečuje razgradnjo kreatina. CreGAAtine v prahu v 
vrečki ostane nedotaknjen, kar opazimo pri drobni granulaciji po 
odprtju vrečke.



Niso znani nobeni stranski učinki.

Zaupajte svojemu izdelku - pomembno je

Veliko dodatkov na osnovi kreatina na trgu vsebuje nekaj 
onesnaževalcev, kar zagotovo kaže na njihovo nizko kakovost (25). 

CreGAAtine ima certifikat Informed Sport, ki zagotavlja, da vsaka 
serija, ki jo damo na trg, ne vsebuje prepovedanih snovi. 

Vaš ugled jemljemo tako resno kot svojega!

www.cregaatine.si

V randomiziranem dvojno slepem kontroliranem preizkusu, ki je 
preučevalo formulacijo GAA-kreatin, niso poročali o neželenih 
učinkih. 
Skupna koncentracija homocisteina v plazmi je ostala znotraj 
fiziološkega razpona, prav tako raven holina v tkivih (7). 
Zdi se tudi, da je uporaba samega GAA varna tudi z vidika kopičenja v 
možganih in metilacije DNA po njenem vnosu (23,24).
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