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Testosteron Propionate 100 Izzolab. 90,00 zł Dodaj do koszyka. Testosteron Propionat jako jedna z
podstawowych form testosteronu to popularne sterydy anaboliczne i androgenne (SAA), które
wykorzystywane są przez sportowców w celu znacznej rozbudowy masy mięśniowej w krótkim czasie.
100,00 zł. Kategorie: Euro-Pharmacies. Opis. Testosteron, jego działanie i efekty zostały opisane w
ogólnej informacji o tym hormonie. W tej części skupimy się wyłączenie na szczególnej formie
testosteronu jaką jest Testopsteron Propionian. Testosteron propionate jest jednym z najbardziej
popularnych form testosteronu.
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Opis produktu. TESTOSTERON Propionat EP należy do grupy sterydów anaboliczno-androgennych.
Dostępny w formie ampułek z roztworem do wstrzykiwania. W związku z tym, że propionat jest
krótkołańcuchowym estrem, krótkie będą jego okresy półtrwania. Średnio wynoszą 2-3 dni, co
przekłada się na konieczność dokonywania dość częstych iniekcji w celu.



PROPIOBOL-100 (Testosteron Propionate) 100mg/ml 10ml- 80zł. 80.00 zł. Testosteron Propionat- kup
teraz Nie od dzisiaj wiadomo, że środowisko kulturystów ma swoiste i specyficzne podejście do
aktywności fizycznej oraz prezencji. Osoby, które uczestniczą w systemie treningów i pokazów
sprawności fizycznej muszą stosować się do ścisłych reguł, które. explanation

https://fdocuments.net/document/tren-a-100-mg-source-europe-1-vial-order-trenbolone-acetate-gen-shi-laboratories.html


Testosteron Propionate 100 mg to bardzo silny steryd o właściwościach anabolicznych i androgennych.
Dostępny w formie zastrzyków. Czas działania substancji utrzymuje się aż dwa dni. Przeciętne dawki
wynoszą od 50 mg do 100 mg co 2 dni. Polecany nie tylko ze względu na swoje właściwości, ale przede
wszystkim dedykowany wszystkim, którym zależy na uzyskaniu szybkich […]
Propionat jest szybko działającą formą testosteronu. Jego działanie praktycznie rozpoczyna się już po
pierwszej injekcji (lepsza pompa, wzrost energii i apetytu). Środek ten ma wszystkie zalety innych
testosteronów (czytaj niżej) jednak poprzez fakt krótszego estru powoduje mniejszą retencję wody co
sprawia, że przyrosty są lepsze jakościowo (stosunek woda/mięsień jest mniejszy).

Preparat Testosteron
Propionate od firmy Alkaloid jest dostępny w formie iniekcji domięśniowych. W 1 ml preparatu



znajduje się 100 mg substancji aktywnej - testosteronu propionatu. Zamów preparat Testosteron
Propionate już teraz w naszym sklepie internetowym Sterosfera! Testosteron Propionat - to ester
testosteronu charakteryzujący się krótkim działaniem, którego czas półtrwania wynosi około 3-4 dni. W
związku z tym wymaga on częstych iniekcji, aby utrzymać właściwy poziom testosteron we krwi.
Zazwyczaj należy prowadzić je co 2 dni.

Testosteron Propionat, tutaj
firmy Kuwait PRO. Idealna baza do budowania masy i siły mięśniowej , najczęściej jednak stosowana
przy redukcji ze względu na minimalną retencje wody. Bardzo szerokie zastosowanie oraz wygoda w
użytkowaniu. Testosteron Propionat to doskonały steryd na sam początek przygody z dopingiem. Nie
ma tak wydłużonego działania jak inne odmiany testosteronu takie, jak Cypionat czy Enanthate, ale
dzięki temu efekty jego stosowania czuć znacznie szybciej. straight from the source
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