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Trang chủ  /  Sản phẩm  /  Sữa Tăng Cân Extreme Massive Mass Gainer 11.34kg 4 mùi

Mã sản phẩm:  HT00S

Thương hiệu:  Mass-Tech

Sữa Tăng Cân Extreme Massive Mass
Gainer 11.34kg 4 mùi

Tình trạng:  Còn hàng

Sữa Mass Tech Performance Series 3.18kg phù hợp cho người muốn

tăng cân, khó tăng cân tăng cơ, hay đang trong giai đoạn xả cân

Cung cấp 63g Protein từ 5 nguồn protein chất lượng cao duy trì nuôi

cơ suốt 8h

Cung cấp 14g BCAAs và 10g Creatine Monohydrate hỗ trợ tăng sức

mạnh, sức bền và xây dựng cơ bắp khi tập luyện

Cung cấp 132g carbs hấp thụ chậm, đến từ 4 nguồn khác nhau

3,160,000đ Giá thị trường: 3,560,000đ
Tiết kiệm: 400000đ

– 1 + ĐẶT HÀNG

Thích 0 Chia sẻ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

860,000đ 

860,000đ 1,560,000đ

4,160,000đ 4,560,000đ

3,160,000đ 3,560,000đ

Gel Uống Bổ Sung GU
Roctane Gel 52g

Gói Combo Tăng Cân
Và Tăng Sức Bền…

Gel Uống Bổ Sung
Năng Lượng GU Ener…

Sữa Tăng Cân Extreme
Massive Mass Gainer…

Bạn sở hữu thân hình quá cò hương và thường xuyên bị chê “ốm đói”

Bạn muốn cải thiện body của mình trở nên “cường tráng” và “cơ bắp” hơn ?

Bạn muốn tăng cân nhanh chóng nhưng không bị tăng mỡ thừa ?

Bạn dành hàng giờ tập luyện tại phòng gym, và đã cố gắng ăn rất nhiều nhưng vẫn không thể tăng cân?

Bạn đã bao giờ thử ăn với hàm lượng thức ăn lớn liên tục trong ngày (3 tiếng ăn 1 cử) chưa? Cảm giác của bạn thế nào? Có

phải là rất ngán?

Thử tưởng tượng mỗi sáng trước khi đi chợ bạn cần đong đếm xem lượng calo, protein, tinh bột trong các thực phẩm bạn

ăn là bao nhiêu? cần mua những gì? mua bao nhiêu gram? điều này có khiến bạn mệt mỏi?

Liệu bạn có đủ thời gian để chuẩn bị 5 - 6 bữa ăn mỗi ngày và luôn mang thức ăn theo bên mình và cứ cách 3 tiếng lại lấy

đồ ăn ra ăn một lần?

Sẽ tốn bao nhiêu thời gian để bạn làm và ăn đủ thức ăn mỗi ngày? và liệu bạn có chắc rằng bạn sẽ nạp đủ lượng dinh

dưỡng cơ thể cần mà không phải là nạp thêm chất béo không tốt cho cơ thể?

TĂNG CÂN KHÔNG KHÓ - TĂNG CÂN TĂNG CƠ NẠC MỚI KHÓ!

Rất nhiều người nghĩ muốn tăng cân đơn giản chỉ cần "ĂN NHIỀU HƠN" nhưng không hiểu rằng mục đích cuối cùng mà bạn

cần chính là một cơ thể săn chắc, thon gọn, chứ không phải là cân nặng tăng mà chỉ toàn tăng mỡ, và cơ thể thiếu săn chắc.

Tuy nhiên, để có thể TĂNG CÂN - TĂNG CƠ NẠC không phải là điều đơn giản, bạn cần ăn ĐỦ LƯỢNG và CHẤT. Nghĩa là

tăng lượng calo nạp vào cơ thể + tăng lượng protein nuôi cơ bắp, nhưng không tăng thêm mỡ xấu và đường. Điều này rất

khó vì trong thức ăn tự nhiên để nạp protein và calo thì thường sẽ đi với mỡ xấu, đường. Hơn thế nữa, việc lựa chọn thức ăn,

chế biến và cứ cách 2-3h lại phải ăn một bữa thường không thích hợp cho những người bận rộn, và rất tốn thời gian.

Lúc này lựa chọn cho mình "Combo Tăng Cân và Tăng Sức bền AllMax" là vô cùng cần thiết.

Gói Combo Tăng Cân Và Tăng Sức Bền AllMax Này Có Gì Hấp Dẫn ?

Mua được bộ sản phẩm chất lượng với giá rẻ hơn mua riêng lẻ nhiều

Được thiết kế phù hợp với người tập luyện muốn tăng cân không tăng mỡ

Giúp đạt được hiệu quả nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất

MÔ TẢ NHẬN XÉT
KHUYẾN MÃI HOT
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CÙNG CHỦ ĐỀ

860,000đ

Gel Uống Bổ Sung GU Roctane G…

860,000đ 1,560,000đ

Gói Combo Tăng Cân Và Tăng Sứ…

4,160,000đ 4,560,000đ

Gel Uống Bổ Sung Năng Lượng …

3,160,000đ 3,560,000đ

Sữa Tăng Cân Extreme Massive …

1,160,000đ 1,360,000đ

Sữa Tăng Cân Mass-Tech Perfor…

- 45% - 9% - 11% - 15%

Đăng ký nhận tin
Nhận thông tin sản phẩm mới nhất, tin khuyến mãi và nhiều hơn nữa.

Địa chỉ Email

Evo Fitness - Phân Phối Sản Phẩm Thể Thao Và Dinh

Dưỡng Chính Hãng. Quý khách có thể hoàn toàn yên

tâm về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm

   

Giảm Cân - Đốt Mỡ

Tăng cơ

Tăng Sức Mạnh Sức Bền

Tăng cân

Hỗ trợ sức khỏe

Phụ kiện thể thao

Gel Điện Giải Phục Hồi Cơ

Liên kết nhanh

Địa chỉ: 30 Đường 2/9, Phường Bình Hiên, Quận Hải

Châu, Đà Nẵng

Email: evoteamthemes@gmail.com

Điện thoại: 0123 456 789
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