10+ Thuốc Tăng Cân Hiệu Quả Giữ Vững
Cân Nặng Được Cấp Phép
10+ Thuốc Tăng Cân Hiệu Quả Giữ Vững Cân Nặng Được
Cấp Phép. Bạn đang thiếu cân, cân nặng nhẹ, bạn đang vô
cùng lo lắng cũng như đã thử rất nhiều kỹ thuật tuy vậy
chưa thấy kỹ thuật nào là thích hợp.
Vậy bạn có muốn thử một liệu trình mới từ những sản phẩm
thuốc tăng cân uy tín nhất trên thị trường hiện nay không. Nếu
muốn hãy tham khảo bài viết Dưới đây nhé!

10+ Thuốc Tăng Cân Cấp Tốc Tốt Nhất Và
An Toàn Cho Người Gầy
Wisdom Weight
Sản phẩm thuốc tăng cân Wisdom Weight xuất xứ từ Indonesia
bổ sung các vitamin, protein hỗ trợ cơ thể tăng cân hiệu quả tăng
cường sức khỏe trong thời gian quá ngắn.
Thành phần trong sản phẩm gồm có: Vitamin K, vitamin C,
Protein, Liquid Soyblecethin. Một hộp Wisdom Weight có 25
viên, sử dụng trong 25 ngày.

Thuốc Tăng Cân Cấp Tốc Tốt Nhất Và An Toàn Cho Người
Gầy Wisdom Weight
Công dụng:









Cải thiện cân nặng hiệu quả
Tăng cường tình trạng sức khỏe, nâng cao sức khỏe.
Cải thiện quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng.
Đối với đàn ông: Thân hình thêm chắc khỏe, tăng vẻ nam
tính, tăng khả năng sinh lý, tăng cơ bắp, rất phù hợp với
người tập thể hình.
Đối với phụ nữ: hỗ trợ có thân hình cân đối, da đẹp và
sáng theo mỗi ngày.
Kích thích sản sinh collagen, là chất làm đẹp da. Da bạn
sẽ căng mịn cũng như hết nếp nhăn.



thuốc tăng cân Wisdom Weight sẽ hỗ trợ ăn ngon hơn,
hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng vào cơ thể, chống mệt
mỏi, giúp ngủ ngon cũng như sâu hơn mỗi đêm.

Chỉ dẫn sử dụng:


Mỗi ngày uống 1 viên sau bữa ăn tối 30 phút.

✔ Giá thuốc tăng cân Wisdom Weight:
➤ 1 Hộp Wisdom Weight giá: 300.000đ.
➤ 2 Hộp Wisdom Weight giá: 550.000đ.
➤ Mua 3 Hộp tặng 1 Hộp giá: 850.000đ.
➤ Mua 4 Hộp tặng 1 Hộp giá: 1.050.000đ.

HOẶC:

CHAT ZALO
Hoặc Gọi Số: 0886.636.631

Chỉ dẫn sử dụng thuốc tăng cân
Thắc mắc bạn đọc: thuốc tăng cân Wisdom Weight lừa
đảo không?
Superior Weight Gain
Superior Weight Gain là TPCN tăng cân và tăng cơ đến từ Mỹ
được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên tốt cho sức khỏe.
Superior Weight Gain hỗ trợ tăng cân thông qua cơ chế bổ sung
những chất đạm có giá trị sinh học cao dễ hấp thụ, calories,
vitamin, khoáng chất giúp bạn tăng cân cũng như phát triển cơ
bắp.

Superior Weight Gain hoàn toàn không gây tích nước, nóng
trong người hoặc tác dụng phụ khác. Bởi thế bạn có thể yên tâm
sử dụng sản phẩm tăng cân này. Một hộp Superior Weight Gain
có 60 viên, sử dụng trong 1 – 2 tháng.

Công dụng:











Bổ sung vitamin, khoáng chất thiết yếu cho hoạt động
hàng ngày của cơ thể.
Tăng cường hấp thu tối ưu chất dinh dưỡng từ thực phẩm
Kích thích vị giác, giúp ăn ngon miệng, có cảm giác
thèm ăn
Tăng tình trạng sức khỏe, tăng cường sức khỏe, hỗ trợ
ngủ ngon và sâu giấc
Chứa vitamin E hỗ trợ làm đẹp da trong quá trình tăng
cân, da dẽ mịn màng, loại bỏ sạm, nám.
Đối với nam giới giới: tăng cơ, hỗ trợ cơ thể săn chắc,
tăng cơ bắp, phù hợp với người đang tập thể hình.





Superior Weight Gain tăng cân hiệu quả cho cả đối tượng
gầy kinh niên.
Tăng cân hiệu quả an toàn mà không tích nước, không
gầy trở lại sau khi ngừng sử dụng

hướng dẫn sử dụng:



Uống sáng 1 viên, chiều 1 viên sau ăn 1 tiếng
Trẻ em dưới 12 tuổi: Mỗi ngày uống 1 viên trước khi đi
ngủ.

Giá bán: 700.000 đồng/hộp
Bài tham khảo: cách tăng cân cho nam nhanh nhất
Supper Max 4D
Super Max 4D được tin dùng ở khá nhiều nước trên thế giới
như: Mỹ, Nhật, Đức,… được coi như một loại thực phẩm bổ
sung hàng ngày để tăng cường sức khỏe, tình trạng sức khỏe
cũng như bổ sung dinh dưỡng.
Đây được xem là sản phẩm tăng cân hàng đầu và mang lại hiệu
quả cao cho người sử dụng. Một hộp có 28 viên sử dụng trong
28 ngày.

Công dụng:












Kích thích tăng cường ăn uống, giúp ăn ngon và ngủ
ngon hơn.
Đảm bảo sự hấp thụ của cơ thể cũng như hỗ trợ tăng cân
mau chóng
Bổ tì khai vị, chống lại chứng tim mạch, suy nhược, cơ
thể gầy yếu
Nâng cao năng lực và tăng cường hệ miễn dịch của cơ
thể
Tăng cường trí nhớ cũng như hỗ trợ điều chỉnh chứng
suy giảm trí nhớ
Sản phẩm hỗ trợ tăng cường năng lượng, bổ sung dinh
dưỡng cho những người thường xuyên hoạt động mệt
mỏi.







Là thực phẩm có tác dụng cao trong việc cân bằng và
kiểm soát cân nặng đối với những người thiếu cân hoặc
thừa cân.
Cung cấp những hợp chất vitamin, axít amin và khoáng
chất thiết yếu cho người sử dụng giúp chống mệt mỏi,
chống lão hóa cũng như cân bằng dinh dưỡng, thải các
chất độc hại, giúp bạn khỏe mỗi ngày.
Super Max 4D có thể giúp bạn tăng 4kg sau 1 tháng
dùng.

hướng dẫn sử dụng: Dành cho cả nam giới và nữ 10 tuổi trở lên.


Mỗi ngày uống 1 viên sau ăn tối 30 phút.

Giá bán: 490.000 đồng/hộp
Super Gainer
Super Gainer là sản phẩm của công ty American Pharmaceutical
& Health Products Inc, Mỹ.
Sản phẩm bao gồm 3 thành phần Protein, vitamin E cũng như
bột Lecithin đậu nành kết hợp tinh hoa công nghệ sản xuất thực
phẩm chức năng hỗ trợ người gầy tăng cân hiệu quả nhất.
Với mục tiêu quan trọng hàng đầu của sản phẩm này là tăng cân,
cải thiện vóc dáng là đạt số cân nặng lý tưởng phù hợp với chiều
cao và cân nặng.

Super Gainer với hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú, đặc
biệt là hàm lượng protein cao sẽ giúp thúc đẩy quá trình tái tạo
mô nạc, hỗ trợ bạn tăng cân thông qua việc bổ sung năng lượng
cho cơ thể, xây dựng cơ bắp, hỗ trợ bạn tăng cân từ bên trong an
toàn cũng như lành mạnh.
Một hộp sản phẩm tăng cân Super Gainer có 60 viên. Dùng
trong 1 – 2 tháng.cách làm kem chuối

Công dụng:





giúp tăng cân.
Phát triển cơ bắp
Chống teo cơ
dùng Super Gainer cơ thể bạn sẽ mau chóng được bổ
sung năng lượng. Sản phẩm còn thúc đẩy quá trình hình
thành và phát triển cơ bắp mau chóng

hướng dẫn sử dụng:


Mỗi ngày uống từ 1-2 viên sau bữa ăn

Giá bán: 1.350.000 đồng/hộp
Amino 1000
Amino 1000 cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu, cải thiện sức
khỏe, là sản phẩm sáng giá dành cho người gầy muốn tăng cân.
Amino 1000 được sáng chế bởi nhà sản xuất danh tiếng của Mỹ
Nutra Manufacturing Inc.
Sản phẩm không chứa đường, hóa chất, phẩm màu độc hại, an
toàn cho người sử dụng. Amino 1000 cung cấp cho bạn những
dưỡng chất cần thiết, thúc đẩy hấp thụ chất giúp tăng cân trong
thời gian sớm nhất.
Amino 1000 được tổng hợp từ các dưỡng chất thiên nhiên và
khoáng chất có ích giúp tuyệt vời cho quá trình tăng cân của cơ
thể. Gồm: Vitamin A, C, D, E, K, B1, B2, B6, B12, niacin, folic
acid, biotin, pantothenic acid, calcium, iron,… Một hộp sản

phẩm tăng cân Amino 1000 có 60 viên nang mềm, dùng trong 1
– 2 tháng.
Công dụng:





Cung cấp những khoáng chất quan trọng giúp thúc đẩy
quá trình tăng cân. Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ của chất
lecithin mà Amino 1000 hỗ trợ tăng khả năng hấp thu
chất béo cũng như các chất dinh dưỡng tốt hơn, giúp tăng
cân nhanh và an toàn.
Bổ sung các loại vitamin giúp cơ thể khỏe mạnh.





Tăng cường thể trạng cho cơ thể, phòng tránh một số
bệnh.
Phục hồi cũng như tăng cường sức khỏe, cho các người
có thể trạng ốm yếu, gầy còm, thiếu sức sống.

hướng dẫn sử dụng:






sử dụng 1 – 3 viên/ngày sau bữa ăn căn cứ thể trạng và
dinh dưỡng.
Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ và bác sĩ sức khỏe để có
thêm kiến thức về liều lượng sử dụng Amino 1000.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành, người muốn
tăng cân tăng cơ.

Giá bán: 840.000 đồng/hộp
Nutrigain plus
Nutrigain plus là sản phẩm thuốc tăng cân đến từ Hoa Kỳ Mỹ
hỗ trợ tăng cân cho các người mong muốn cải thiện cân nặng
cũng như hỗ trợ tăng cơ cho những người tập thể hình, thể dục
thể thao và có nhu cầu cải thiện hình thể.
Nutrigain plus đã được bộ y tế cục an toàn thực phẩm cấp giấy
phép xác nhận công bố phù hợp vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nutrigain plus được cấu tạo bởi các thành phần là: Maltic acid,
D – Ribose, Maltodextrin, Vanilla flavor… Một lọ có 195gr.

Công dụng:








Tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng.
Thúc đẩy quá trinh tạo các mô mỡ. Mô thịt.
Thúc đẩy chuyển hóa và tạo cảm giác ăn ngon hơn.
Thành phần chứa các vitamin và acid amin.
hỗ trợ tăng cân, tăng cơ cho các người tập thể hình, thể
dục thể thao cũng như có nhu cầu cải thiện hình thể.
Bổ sung năng lượng cho cơ thể trong các quá trình hoạt
động, tăng khả năng chuyển hóa những chất trong cơ thể.

hướng dẫn sử dụng:


Hòa 6,5 gr trộn vào nước hoặc nước hoa quả. Để có kết
quả tốt nên uống trước cũng như sau khi hoạt dộng thể
thao, hoạt động cơ bắp.

Giá bán: 1.200.000 đồng/lọ

Multi Vitamin
khá nhiều người hay câu hỏi các câu hỏi tóm lại nhưng không
biết rằng để hấp thu chất dinh dưỡng từ thực phẩm, cơ thể cần
phải có vitamin tổng hợp để tăng cường hấp thu, tăng chuyển
hóa. sữa tăng cân
Bên cạnh đấy tuy ăn nhiều nhưng ăn không đúng khoa học, ngủ
không đủ giấc cũng ko thể tránh được tình trạng suy dinh dưỡng.
Viên uống tăng cân Multi Vitamin xuất xứ từ Thái Lan cung cấp
đầy đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết giúp tăng cân an
toàn hiệu quả.

Sản phẩm tăng cân Multi Vitamin là sản phẩm được nhập khẩu
chính hãng ở Thái Lan, được sản xuất bởi công ty PKFB
Pharmaceutical Manufacturing Co., Ltd.

Thuốc có thành phần là các loại vitamin và các loại thảo dược
tại Thái Lan rất tốt cho cơ thể, không có tác dụng phụ, không
dẫn đến buồn ngủ, mà chỉ làm cho giấc ngủ sâu và ngon hơn,
không tích nước.
Đặc biệt Multi Vitamin có enzym hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng cường
khả năng hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng.
Công dụng:













Cải thiện cân nặng hiệu quả, giúp cơ thể khỏe mạnh, bồi
bổ cơ thể, hỗ trợ tăng hấp thu chất dinh dưỡng vào cơ
thể.
Tăng thể trạng, tăng cường sức khỏe.
Đối với nam giới: tăng cơ bắp, phù hợp với người tập thể
hình, cơ thể săn chắc, khỏe khoắn.
Đối với nữ giới: Multi Vitamin hỗ trợ kích thích sản sinh
collagen, giúp đẹp da, cơ thể cân đối, đầy đặn, da căng
mịn, hết nếp nhăn, cải thiện nám sạn, tàn nhang.
Multi Vitamin hỗ trợ kích thích ăn ngon hơn, bổ sung
vitamin hỗ trợ thần kinh dễ chịu, giảm stress hỗ trợ ngủ
ngon cũng như sâu giấc hơn.
Tăng cân toàn thân do bổ sung vitamin cũng như những
acid amin thiết yếu, kích thích hỗ trợ ăn ngon miệng,
tăng hấp thụ chất dinh dưỡng
Không gây ra tác dụng phụ, không tích nước như các loại
trôi nổi bên ngoài thị trường, đem lại sự an toàn cho
người sử dụng.

hướng dẫn sử dụng:



Ngày uống 1 viên vào tối trước khi đi ngủ 10 – 15 phút.

Giá bán: 430.000 đồng/hộp.
Thuốc tăng cân Tamino
Thuốc tăng cân Tamino là một sản phẩm được sản xuất bởi công
ty Malaysia. Với các người gầy muốn tăng cân, đây dường như
là một sản phẩm không còn quá xa lạ.
Tamino,luôn nằm trong top các sản phẩm tăng cân được người
tiêu dùng lựa chọn dùng rất nhiều nhất. Với sự kết hợp của 7
loại dược liệu này gồm có: trần bì, mạch nha, hoài sơn, liên tử,
sử quan tử, sơn tra.

Tác dụng của thuốc tăng cân thuốc tăng cân Tamino








Kích thích cảm giác ngon miệng, tăng cảm giác thèm ăn
Tăng cường khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng được
bổ sung vào cơ thể.
Cải thiện tình trạng cơ thể mệt mỏi, căng thẳng, để ngủ
ngon cũng như sâu giấc hơn.
giúp cải thiện những vấn đề về tiêu hóa, kém hấp thu.
Cải thiện trường hợp cơ thể mắc suy nhược, gầy yếu.

hướng dẫn sử dụng:


Ngày uống 1 viên vào tối trước khi đi ngủ 20 – 35 phút.

Giá bán: 400.000 đồng/hộp.
✔ Giá thuốc tăng cân Wisdom Weight:
➤ 1 Hộp Wisdom Weight giá: 300.000đ.
➤ 2 Hộp Wisdom Weight giá: 550.000đ.
➤ Mua 3 Hộp tặng 1 Hộp giá: 850.000đ.
➤ Mua 4 Hộp tặng 1 Hộp giá: 1.050.000đ.

HOẶC:
CHAT ZALO

Hoặc Gọi Số: 0886.636.631
ngoài các sản phẩm kể trên, bạn có thể tham khảo một số thuốc
tăng cân trên khác cũng được đánh giá cao như: Tamino,
superior weight gain, GFF Gain Fat Fast, Mass Plus.
Tuy vậy, dù dùng sản phẩm nào muốn đạt hiệu quả những bạn
cũng cần chọn mua được thuốc tăng cân chính hãng, dùng phù
hợp cho từng đối tượng và đúng liều lượng. Đồng thời, kết hợp
cùng chế độ dinh dưỡng, luyện tập, nghỉ ngơi để sớm đạt hiệu
quả hàng đầu.
Vậy nhà thuốc An Tâm cung cấp thông tin trên đây đã hỗ trợ
bạn có thêm rất nhiều sự lựa chọn nếu đang có nhu cầu mua mặt
hàng này.ăn chuối có béo không
Mọi kiến thức rõ ràng về cách săn sale giá rẻ hơn bạn có thể liên
hệ tới công ty để nhân viên tư vấn rõ hơn cho bạn nhé. Xin cảm
ơn và hẹn gặp lại ở bài viết tiếp theo!

