
 

 

 
 

 استروئيدهاي آنا بوليك چه موادي هستند؟

 عوامل آنابوليك به مواردي اطالق ميشود كه باعث افزايش حجم عضله و قدرت آن ميشوند و مشتتلل بتر استتروئيدهاي آنابوليتك ط ي تن و  تناعن و

دارنتد اايتم متواد باعتث ر ريتك رشتد (هستتند كته ستااتلان شتيلياين مشتابه بتا رستوستترون  هورمتون انستن مردانته( HCGهورمون رشد انستانن 

عضالنن و رشد  فات انسن مردانه هلچون رويش مومن  ورت،كلفت شدن  دا و ااا ميشوندابه طور غير قانونن براي افزايش كتاراين ورششتن 

 و به ود وضع ظاهر نيز به كار ميروندا

 نامهاي رايج و نامهاي داروين 

Sustanon-dianabol-anadrol-nandrolone 

 

 ونگن مصرفچگ

 stackingاش راه دهان يا رزريق داال عضالنن استفاده ميشوداملكم است بطور هلزمان مصترف اتوراكن و رزري تن واتود داشتته باشتد كته بته ان 

ا ( را استتفاده ميكننتد كته بتmg 02-02برابتر دوش درمتانن رو تيه شتده   02ميگويندابراي به دست اوردن اثرات دلختواه اتاهن مصترف كننتداان رتا 

 عوارض شديدي رتوام استا

 

 آثار مصرف

اش  اار مصرف استروئيدها هلزمان با رژيم پركاري،پرپرورئيم و ف اليتهاي ورششن سنگيم باشد باعث افزايش قدرت عضالنن به ميزان بسيار بيشتر

واند به سخت رر شدن ف اليتهاي ورششن كلك حد ط ي ن اواهد شدا به دليل اثار مردانه ايم داروها باعث ر ويت اشونت و رقابت ميشود كه اود ميت

 كندااطرات ناشن اش مصرف ههورمون رشد انسانن بسيار ادي و وابسته به روش مصرف و چگونگن رهيه ان استا

ن ،عتوارض قل ن،ستكته،مرض قنتد،رريير اوشهاي چركن  اكنه(،ع ليل رفتم بيضه ها،پرقان و نارساين كليه ،افزايش فشتار اتوعوارض اسلانن:

اشه ميل انسن،بزرگ شدن پستانها و كاهش ر داد اسپرم ا در شنان عوارض غير قابل باشاشت به  ورت رريير در انداشه الت رناسلن و كاهش در انتد

 اش رشد در نواوانان اواهد شدا شدن شودرس  ف ات رشد استخوانن در استخوانها بلند مواب الوايري پستان مشاهده اواهد شدابه دليل بسته

 ررييرات ال ن بصورت شيداين،افسردان،بدبينن،اشونت بيش اش انداشها عوارض روانن :

 نداب ضن اش مصرف كننداان به دليل احساس قدرت و اشونت،به ودي در ظاهر و كاراين به استروئيدها وابسته شده و در كاستم م دار دارو ناروان

 

 چگونه كلك كنيم؟

ونه اطالعات استروئيدها بدون نظارت پزشك اطرناك است ا براي كم كردن دارو نياش به قطتع رتدريجن نيستت هتيك كلتك دارويتن ديگتري نيتز در هر ا

 قطع الشم نيستابايد به مصرف كننداان ايم اطلينان را داد كه عاليم روانن پس اش قطع دارو اش بيم اواهند رفتا

 ل انابوليك اش رزريق هاي مشترك استفاده كنند امكان انت ال ايدش،هيپاريت و ساير بيلاريهاي اونن واود داردارواه : چنانكه مصرف كننداان عوام

 ماه پس اش مصرف در ادرار قابل كشف هستندا 6-3استروئيدها 

 


