
گلوتامین

موارد مصرف:موارد مصرف:افزایش دهنده عضالت,ریکاوری عضالت,کمک افزایش دهنده عضالت,ریکاوری عضالت,کمک 

. . به ترمیم سریع عضــــــالت,افزایش قدرت عضــــــالتبه ترمیم سریع عضــــــالت,افزایش قدرت عضــــــالت

موارد مصرف:افزایش دهنده عضالت,ریکاوری عضالت,کمک 

. به ترمیم سریع عضــــــالت,افزایش قدرت عضــــــالت

گلوتامین  Muscle Goldمکملی مؤثر برای رســـاندن مهمترین آمین واســـید یعنی ال 

گلوتامین به عضـالت م یباشد. این مکمل معروف شامل ۵۰۰۰ میلی گرم گلوتامین خالص 

و با کیفیت در هر پیمانه م یباشد و از این نظر عضــــــــــــالت ورزشکار را کامال تامین 

م یکند.ویژگی های گلوتامین به گون های اسـت که م یتوانید آن را با پودر پروتئین مخلوط 

کنید. 

    ساخته شده از ال گلوتامین خالص

    سرعت جذب باال

    خاصیت چند منظوره بودن آن ( ریکاوری و رشد عضالت )

    خاصیت حل شوندگی باال

    موثر در بازسازی و رشد عضالت

آمینو اسید Muscle Gold 6000 مکملی شامل پروتئین وی(پروتئین آب پنیر) که برای 

ساختن عضالت با کیفیت و بدون چربی،در افزایش توان عضالت و در ریکاوری و باز توانی 

عضــالت پس از تمرینات سخت بســـیار مؤثر و تاثیر گذار است.محتویات این مکمل به 

گون های است که بهبودی عضــالت در اثر مصـــرف ۱۰۰٪ واقعی و کامل م یباشد به همین 

سبب در رشد عضالت مؤثر م یباشد.

   حاوی پروتئین وی با کیفیت

   حاوی آمینو اسید های شاخه ای

   مناسب برای عضله سازی و افزایش حجم عضالنی خشک

   مفید در ریکاوری هرچه سریع تر عضالت

پروتئین خالص Muscle Gold حاوی منابع مهمی از اسی دهای آمینه و آمینو اسـی دهای 

شاخ های م یباشد.از ویژگ یهای مهم این مکمل زود جذب بودن و میزان باالی پروتئین آن 

م یباشد.این مکمل منبعی برجسـته برای ریکاوری عضــالت،عضــله سازی و شکل دادن 

عضالت بدن ورزشکاران بسیار مؤثر م یباشد.

    هر اسکوپ آن حاوی ٢٣ گرم پروتئین خالص

    دارای طعم فوق العاده و خاص

    جذب سریع و ایزوله

    حاوی گلوتامین و آمینو اسیدها و آمینو اسید های شاخه ای

    حاوی تنها ١ گرم کربوهیدرات

شرکت نوش طب پارسیانشرکت نوش طب پارسیان

 نمایندگی انحصاری و رسمی محصوالت ماسل گلد درخاورمیانه نمایندگی انحصاری و رسمی محصوالت ماسل گلد درخاورمیانه

شرکت نوش طب پارسیان

 نمایندگی انحصاری و رسمی محصوالت ماسل گلد درخاورمیانه
 آمینو Muscle Gold برخی از ویژگی های آمینو Muscle Gold  آمینو Muscle Gold برخی از ویژگی هایبرخی از ویژگی های    Muscle Gold برخی از ویژگی های گلوتامین    Muscle Gold     Muscle Gold برخی از ویژگی های گلوتامینبرخی از ویژگی های گلوتامین

 خالص Muscle Gold برخی از ویژگی های پروتئین خالص Muscle Gold  خالص Muscle Gold برخی از ویژگی های پروتئینبرخی از ویژگی های پروتئین

موارد مصـرف :بسـیار موثر و مفید در ساختن عضــالت خشــک و با کیفیتموارد مصـرف :بسـیار موثر و مفید در ساختن عضــالت خشــک و با کیفیت

مناسب برای ریکاوری عضالت بدن بعد از انجام تمرینات سخت و طاقت فرسامناسب برای ریکاوری عضالت بدن بعد از انجام تمرینات سخت و طاقت فرسا

موارد مصـرف :بسـیار موثر و مفید در ساختن عضــالت خشــک و با کیفیت

مناسب برای ریکاوری عضالت بدن بعد از انجام تمرینات سخت و طاقت فرسا
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کراتین ۱۰۰٪ خالص میکرونایز  Muscle Gold مکملی خالص و با کیفیت برای عضــــله 

سازی،افزایش سایز توده عضـــــالنی،کمک به افزایش قدرت و استقامت عضــــــالت 

م یباشد.مکمل کراتین محصولی مناسب برای دس تیابی به بهترین راندمان برای عضـله 

سازی بهتر و با کیفیت تر م یباشد.

   کامال خالص و میکرونایزٌ

   افزایش توده عضالنی

   افزایش استقامت عضالت

   افزایش قدرت عضالت

موارد مصرف:کامال خالص و میکرونایز,افزایش توده عضالنیٌموارد مصرف:کامال خالص و میکرونایز,افزایش توده عضالنیٌ

افزایش استقامت عضـــــالت,افزایش قدرت عضـــــالت                                                                                    افزایش استقامت عضـــــالت,افزایش قدرت عضـــــالت                                                                                    

موارد مصرف:کامال خالص و میکرونایز,افزایش توده عضالنیٌ

افزایش استقامت عضـــــالت,افزایش قدرت عضـــــالت                                                                                    

پروتئین الیت M uscle Gold مکملی فوق العاده برای بدست آوردن حجم خشــــــک 

عضـــــــــالنی و افزایش وزن می باشد.این مکمل با دارا بودن درصد مناسب پروتئین 

وکربوهیدرات باعث ساخت عضالتی با کیفیت باال می شود.

بی س یای ای Muscle Gold با سوخت رسانی به عضــــالت باعث رشد و ریکاوری بهتر 

ماهیچ هها م یشــود. ثابت شــده اســت که BCAA به افزایش قدرت بدنی، فیزیک و 

استقامت ورزشکاران در طول تمرینات طوالنی و سخت کمک م یکند. از تخریب عضـالت 

جلوگیری کرده و باعث حفظ عضالت خشک بدن م یشود.

 کراتین Muscle Gold برخی از ویژگی های کراتین Muscle Gold  کراتین Muscle Gold برخی از ویژگی هایبرخی از ویژگی های

قرص کافنیکس سری جدید Muscle Gold مکملی مناسـب برای افزایش انرژی و تمرکز 

ذهنی  که کیفیت بهتری نســبت به سر یهای قدیمی برخوردار م یباشد.قر ص ها دارای 

درجه خلوص ۱۰۰٪ وهر قرص حاوی ۱۰۰ میلی گرم کافئین خالص م یباشد.برای دس تیابی 

به بهترین راندمان استفاده این مکمل با آمینو ۶۰۰۰ توصیه م یگردد.

   مناسب برای افزایش قدرت و انرژی

   مفید برای افزایش تمرکز ذهنی و روانی

   دارای دوز کافئین ١٠٠ میلی گرم در هر قرص

   کامال خالص و با کیفیتٌ

 Muscle Gold برخی از ویژگی های مکمل کافینکس Muscle Gold  Muscle Gold برخی از ویژگی های مکمل کافینکسبرخی از ویژگی های مکمل کافینکس
هر اسکوپ آن حاوی ٢٠ گرم پروتئین خالص

کیفیت پروتئین و کربوهیدرات بسیار باال

پروتئین و کربوهیدرات زودجذب

باالبردن سنتز پروتئین و در نتیجه افزایش توده عضالنی

دارای طعم فوق العاده و رویایی

حاوی تنها 4.7 گرم کربوهیدرات

Muscle Gold برخی از ویژگی های بی سی ای ایMuscle Gold برخی از ویژگی های بی سی ای ایMuscle Gold برخی از ویژگی های بی سی ای ای

شــامل ترکیبی از آمینو اســید های شـــاخه ای به نام های ال لیوســـین

 ال ایزولیوسین و ال والین می باشد .

آمینو اسید سیترولین و الکترولیت ها ترکیبی منحصــــر به فرد برای حفظ 

عضالت بوجود می آورند . 

افزایش گردش خون ، ارتقا حاالت عروقی و افزایش تولید نیتریک اســــید

با تولید انرژی بســـــــیار زیادی که به بدن می رساند باعث مقابله بدن با 

خستگی در طول تمرین می گردد .

 Muscle Gold برخی از ویژگی های پروتئین الیت Muscle Gold  Muscle Gold برخی از ویژگی های پروتئین الیتبرخی از ویژگی های پروتئین الیت

موارد مصــرف:موارد مصــرف: افزایش دهنده عضـــالت  افزایش دهنده عضـــالت 

ریکاوری عضــالت, ترمیم سریع عضـــالتریکاوری عضــالت, ترمیم سریع عضـــالت

موارد مصــرف: افزایش دهنده عضـــالت 

ریکاوری عضــالت, ترمیم سریع عضـــالت

موارد مصرف:بسیار مفید برای افزایش وزن بهمراه عضالت موارد مصرف:بسیار مفید برای افزایش وزن بهمراه عضالت 

خشــک با کیفیت و مناسب برای ریکاوری عضـــالت بدن خشــک با کیفیت و مناسب برای ریکاوری عضـــالت بدن 

اثر بخشــی این محصـــوالت فوق العاده سریع می باشد.اثر بخشــی این محصـــوالت فوق العاده سریع می باشد.

موارد مصرف:بسیار مفید برای افزایش وزن بهمراه عضالت 

خشــک با کیفیت و مناسب برای ریکاوری عضـــالت بدن 

اثر بخشــی این محصـــوالت فوق العاده سریع می باشد.

  مناسب برای فعالیت های طوالنی مدت

  کمک به افزایش استقامت عضالت

  کمک به کاهش چربی های بدن

موارد مصرف:افزایش سوخت و ساز بدن و کمک موارد مصرف:افزایش سوخت و ساز بدن و کمک 

به فرایند چربی ســــوزی,کاهش اشـــــتهای به فرایند چربی ســــوزی,کاهش اشـــــتهای 

کاذب,افزایش انرژی,مناسـب برای قبل از تمرینکاذب,افزایش انرژی,مناسـب برای قبل از تمرین

موارد مصرف:افزایش سوخت و ساز بدن و کمک 

به فرایند چربی ســــوزی,کاهش اشـــــتهای 

کاذب,افزایش انرژی,مناسـب برای قبل از تمرین
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