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Om een hoge kwaliteit spiermassa te krijgen, kun je Tbol combineren met Parabolan, Boldenone,
Nandrolon of testosteron. Om droge spiermassa te krijgen, wordt Tbol gecombineerd met Winstrol of
Clenbuterol. Om uw lichaamskracht te vergroten, wordt Tbol gecombineerd met Anavar. 5. Turinabol en
testosteronstapelcyclus Turinabol is een orale anabole steroïde die wat betreft kracht en bijwerkingen
ergens het midden houdt van Anavar en Dianabol.Het staat vooral bekend om zijn spieropbouwende
kwaliteiten in combinatie met milde androgenen bijwerkingen. Geschiedenis. Turinabol is in 1962 op de
markt gebracht door het Oost-Duitse Jenapharm, gevestigd in het gelijknamige Jena.
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Turinabol wordt vaak gecombineerd met Anavar of Winstrol. Maar Turinabol kan ook goed met
Testosteron gecombineerd worden. Wat voor jou de beste combinatie is hangt ook af van je doel. Stuur
ons even een berichtje via het contactformulier, dan kunnen we kijken wat voor jou de beste optie is.
Met vriendelijke groet, Anabolenkoning

Heb inmiddels besloten om de Turinabol weg te laten. De Anavar heb ik wel besteld. Denk dat het wel
reëel is om met de Anavar only kuur 2 kilo droge massa aan te komen en een krachttoename te krijgen.
Als ik nu iets verkeerds zeg laat het me dan weten maar door Anavar krijg je meer kracht waardoor je
dus harder en extremer kan trainen. click this

https://mms.instructure.com/courses/9021/pages/anadrol-100-mg-is-anadrol-50-legal


voor mannen : 60 tot 100 mg per dag voor vrouwen : 10 tot 20 mg per dag. Let hierbij wel op de je
dagdosering verdeelt over 3 inname momenten. Dit zorgt voor de minste bloedwaarde schommelingen
en de beste werking van Anavar. Anavar+winstrol. Het stacken van Anavar en winstrol in een anabolen
kuur is een prima combinatie.
Turinabol is het middel voor atleten dat echte kwaliteitsmassa bouwd zonder veel vocht vast te houden.
Je kan dus echt droge massa verwachten van turinabol

Turinabol is een orale anabole steroïde met een lange geschiedenis in
de wereld van het bodybuilding en prestatiegerichte sporten. Het middel houdt wat betreft effectiviteit en
bijwerkingen ongeveer het midden tussen Anavar en Dianabol. De meest in het oog springende
eigenschap van Turinabol is de spieropbouwende eigenschap in combinatie met milde androgene
bijwerkingen. Anavar kun je voor net zoveel kopen als de meeste potten supplementen. En je doet er net
zo lang mee. Geen prijzen hier noemen Fallus. Meer heb je niet nodig. Als je voor kracht gaat is Anavar
goed. Ik had een kleine terugval op me 1RM's van net een 5kg, maar dat zat er in no time weer aan.



zou voor winstrol depot gaan,
heb je dat gedonder met je lever ook niet. voor de rest zijn ze vrij gewaagd aan elkaar. turinabol is een
afgezakt dbol maar in eigenschappen totaal ander. het is te verglijken met winstrol en dat geldt dus ook
voor anavar. met natuurlijk hier en daar wel wat verschillen natuurlijk. look at this web-site
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