
PRE-WORKOUT | Uden kreatin 
Indhold 
pr. 100g 

KFD PWR The Shadow 
AK47 

Paranoia 
AK47 

Braindead 
BodyLab Ghost Legend 

Mutant 
Madness 

No Jokes 

 
 
 
         
Beta-Alanin 24 g 22 g 46,7 g 46,7 g 16,6 g 17,3 g 16,7 g 10 g 
Arginin 22 g 0 g 0 g 0 g 16,6 g 0 g 0 g 20 g 
Citrulin 22 g 22 g 0 g 0 g 3,3 g 34,7 g 20 g 25 g 
Koffein 1600 mg 3888 mg 10000 mg 10000 mg 1666 mg 2173 mg 4400 mg 2220 mg 

 
 

PRE-WORKOUT | Med kreatin 
Indhold 
Pr. 100g 

Kill it The Curse 
C4 

Original 
NO 

XPLODE 
Functional 
Nutrition 

C4 
Extreme 

MuscleTech 
Vapor Berserker 

Bulk 
Powder 

Fucked up Ragnarok 

 
 
 
            

Beta-Alanin 22 g 32 g 24,6 g 6 g 12,5 g 20 g 17,7 g 16 g 15,7 g 30 g 18,2 g 
Arginin 0 g 4 g 15 g 15 g 0 g 0 g 0 g 20 g 15,7 g 0 g 7,7 g 
Citrulin 36 g 14 g 0 g 0 g 0 g 20 g 16,6 g 20 g 15,7 g 0 g 15,3 g 
Koffein 2272 mg 3100 mg 2307 mg 750 mg 1250 mg 3000 mg 2111 mg 2000 mg 0 mg 3000 mg 4231 mg 
Kreatin 4,5 g 20 g 23 g 8 g 25 g 34 g 16,6 g 20 g 15,7 g 30 g 19,2 g 
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Pre-Workout 
Et Pre-Workout produkt anvendes, som navnet antyder, lige før træning, med henblik på at kunne yde lidt mere under træningen. Der findes dog mange forskellige 
Pre-Workouts på markedet og nogle med en meget lang ingrediensliste. Heldigvis er mange ingredienser helt uden dokumenteret eller mærkbar effekt. 
Grundlæggende findes der kun 5 hovedingredienser i en Pre-Workout, som har dokumenteret og mærkbar effekt på din træning, og dette omfatter Beta-Alanin, 
Arginin, Citrulin, Koffein og Kreatin. For at vurdere kvalitet, pris og effekt af dit Pre-Workout produkt, kan du derfor blot sammenligne indholdet af disse 5 
hovedingredienser. Læs mere om ingredienserne nedenfor, så du kan vurdere hvilken effekt du går efter i din Pre-Workout. 
 
Beta-Alanin (Carnosyn) 
Beta-Alanin har dokumenteret effekt og fungerer ved at regulerer pH værdien i blodet og musklerne. Beta-Alanin buffer således mælkesyre og fremmer 
derigennem musklernes udholdenhed. Beta-Alanin bør indtages hver dag, da det har en akkumulerende effekt i stil med kreatin. Kendte bivirkninger er prikken i 
huden fordi det påvirker receptorer, som er associeret med kløen. 
 
Arginin 
Det er påvist, at arginin fremmer udskillelsen af væksthormon hos utrænede personer. Desværre forsvinder denne effekt, når man begynder at træne. Arginin kan 
omdannes til nitrogenmonooxid (NO) og få blodkarene til at slappe af. Denne effekt kan potentielt medfører et større blodtilførsel og muskelpump under 
styrketræning. Dosis skal dog være relativt høj før der sker noget mærkbart i praksis. 
 
Citruline 
Citruline indgår i en reversibel ligevægt mellem NO og arginin, idet citruline dannes ud fra NO, som igen kommer fra arginin. Det er påvist, at øget indtagelse af 
citruline fremmer blodtilførslen til musklerne via øget NO samt at dette fremmer musklerne ydeevne. 
 
Koffein 
Den opkvikkende effekt fra koffein er vist velkendt hos de fleste. Koffein fremmer udskillelsen af adrenalin, der er vores såkaldte "fight" hormon. Adrenalin speeder 
en masser processer op i kroppen og virker opkvikkende på hjernen. Desværre er koffeins effekt på adrenalinudskillelsen kun kortvarig, og man vil løbende skulle 
opregulere koffein dosis for at opnå effekt. 
 
Kreatin 
Kreatin er reelt set en lovlig præstationsfremmer, som forbedrer din submaksimale præstation. Kort sagt betyder det, at man ved at indtage kreatin kan opretholde 
slutspurten i længere tid, tage et par ekstra gentagelser under styrketræningen og overkomme dagens gøremål lidt nemmere. Alt dette alene pga. et kreatin 
tilskud! 
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