
 داروی مکمل افزایش وزن گیاهی و بدون بازگشت 6معرفی 

بسیاری از افراد تمایل دارند  ایی که همه به دنبال الغری هستندشاید کمی باورش سخت باشد در روز ه 

به دنبال راه حلی برای افزایش وزنشان  شهه دلیل الغری بیش از اندازه همی. این افراد بکنند وزن گیری

ها به گونه ای است که با خودن زیاد غذا بر طرف نمی شود. با ما تا انتهای این مقاله  هستند . این الغری

 همراه باشید تا چندین مکمل دارویی برای افزایش بدون بازگشت را به شما معرفی کنیم.

ست . البته ر ساخته شده است و قابل اعتماد ابی ضر داغلب داروها و مکمل ها با داروهای گیاهی و موا

رم تاییدیه وزارت بهداشت ایران را که خریداری میکنید حتما آه مکملی د به این نکته توجه داشت کبای

 داشته باشد.

برای اینکه مناسب ترین داروی چاقی و تاثیر گذارترین دارو را برای خود انتخاب کنید ابتدا باید بدانید دلیل 

کمبود وزن شما چیست؟ متابولیسم باال، بی اشتهایی و ابتال به بیماری ها می توانند از عواملی باشند که 

د که الغری بیش از اندازه شما بر اثر افزایش وزن صورت نگیرد. در اولین قدم باید درنظر داشته باشی

 .بیماری نمی باشد سپس باتوجه به دلیل الغریتان داروی مکمل چاقی مناسب خود را انتخاب کنید

قرص های افزایش وزن ممکن است شامل استروئیدهای آنابولیک باشند. پزشکان این نوع داروها را برای 

طان هستند و با مشکل کاهش وزن روبه رو هستند افرادی که مبتال به بیماری های خاصی همچون سر

تجویز میکند. این داروها می تواند عوارضی به همراه داشته باشند. بنابراین توصیه ما به شما این است از 

 .داروهای بدون عوارضی که از مواد گیاهی و طبیعی تشکیل شده اند استفاده کنید

 افزایش اشتها های قرص

ا هم به آن دچار می شوند بی اشتهایی است. کم اشتهایی یکی از مهم ترین دلیل الغری افراد که اکثر

نه تنها موجب الغری بلکه مسبب ابتال به بسیاری از بیماری های جسمی و روحی می باشد. در برخی 

موارد این مشکل با همنشینی با افراد خوش اشتها و معاشرت با آنها و ورزش کردن و استفاده از مواد 

این مشکل را حل کند . اما در برخی موارد هم این روش ها کار ساز نیست غذایی اشتها آور می تواند 

و باید به دنبال روش دیگری مانند استفاده از مکمل های چاقی یا دارو های گیاهی کرد. البته باید این 

 .نکته را ذکر کرد که از دارو های گیاهی برای افزایش وزن استفاده کنید که عوارضی نداشته باشد

  پودرجوانه گندم 

 ی بیوتی فت پودر چاقbeauty fat 

 قرص چاقی کینگ فت 

  پودر چاقی رویال 

  قرص چاقیTNT 

  شنبلیله و رازیانه(قرص شیکوریدین )مالت، عصاره ریشه کاسنی، دانه 

  شربت گیاهی اشتها آور و تقویت کننده دستگاه گوارشی اپتایت کیم )عصاره افسنطین، آب به و

 عسل(



 پودر چاق کننده جینسینگ 

  ، کپسول گیاهی افزایش اشتها بو علی )دارچین ، میخک ، هل ، فلفل سیاه ، سنبل الطیب ، زنجبیل

 نعنا ، مصطکی ، رازیانه ، انیسون(

  چاقی گین آپ قرص 

همچنین در کنار استفاده از این داروهای چاق کننده طبیعی از شیرین بیان، مارچوبه، دمنوش بابونه، ریشه 

 .قاصدک و جینسینگ غافل نشوید. تمامی این موارد اشتهازا می باشند

 قرص چاقی گین آپ

مکمل غذایی و نه مکمل دارویی میباشد که با تامین یک سری از ویتامین ها  گین آپ در واقع یکقرص 
و اسید آمینه های مهم که در مواد غذایی بسیار کم میباشد ، سبب افزایش ماهیچه ها و نه چربی در تمام 

ری و بد استایلی رنج نواحی بدن میشود. این قرص برای استفاده خانم ها و آقایانی مناسب است که از الغ
میبرند و اعتماد به نفس خود را از دست دادند ساخته شده است. همچنین این قرص که به صورت مکمل 
غذایی است سبب افزایش اشتها میشود. شما عزیزان می توانید با مصرف یک الی دو دوره از این محصول 

 .مشکل کم اشتهایی و کاهش وزن خود را حل کنید

 جنسینگ کرا پودر چاق کننده 

گوشتی یک گیاه است که امروزه برای خواص چاق کننده اش بسیار مورد توجه قرار گرفته. جنسیگ ریشه 

ولی عالوه بر خواص چاق کنندگی خواص بسیار دیگری دارد و در بسیاری از دارو ها از ان استفاده می 

شود. پودر چاقی کراجنسینگ که ترکیب جنسینگ و چند ماده مقوی دیگر است یک مکمل غذایی مناسب 

 .برای افرادی که تمایل به چاقی دارند می باشد

 پودر چاقی کینگ فت 

پودر چاقی کینگ فت محصول کشور ترکیه است که ترکیبی از میوه های استوایی است . مصرف این 

پودر به افزایش وزن ماهیچه ها و حجم گیری آن ها کمک می کند و برای خانم ها و آقایان قابل استفاده 

که اشتهایی به غذا ندارند مناسب می هستند و یا افرادی  الغراست. این پودر برای افرادی که ژنتیکی 

 کیلویی و بدون بازگشت می شود. 12الی  8باشد. این محصول باعث ایجاد افزایش وزن 

 TNTقرص چاقی  

ماده مورد نیاز روزانه و منبع خوبی از  36کامل با  ویتامینمولتی یک( تی ان تی  TNT( قرص

توان به مواردی همچون ها حاوی عصاره جنسینگ از فواید مصرف کپسول تی ان تی میاکسیدانآنتی

ظه، باال بردن مقاومت بدن و ها و مواد معدنی، بهبود وضعیت روانی و تقویت حافجبران کمبود ویتامین

ها و امالح سیستم ایمنی، کمک به کاهش خستگی و دوران نقاهت پس از بیماری، کمک به تامین ویتامین
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های الغری، افزایش کارایی مورد نیاز بدن، حفظ سالمت عمومی بدن، حفظ سالمت بدن در طول رژیم

تی ان  قرص چاقی بدن تی .شاره کردبدن در طول تمرینات ورزشی و جلوگیری از خستگی زودرس ا

 است.محصول کشور امریکا 

 پودر چاقی بیوتی فت 

بیوتی فت مکملی گیاهی و بدون عوارض میباشد و سرشار از پروتئینهای ضروری  گیاهی پروتئین پودر

به دنبال یک منبع پروتئینی با کیفیت هستند. این  بدن است و برای ورزشکاران و افرادی مناسب است که

های گوارشی، جهت کاهش عوارضی همچون نفخ ای از آمینواسیدها و حاوی آنزیممکمل حاوی مجموعه

، اسیدهای چرب ضروری، آمینو اسیدهای 9، 6، 3و تورم، در ناحیه شکم است. این محصول حاوی امگا 

 .ضروری، فیبر و آنتی اکسیدان است

 پودر چاق کننده جوانه گندم

های های گیاهی، خواص آنتی اکسیدانی، چربیجوانه گندم برای چاقی صورت به خاطر داشتن پروتئین

آید. جوانه گندم هم مصرف خوراکی دارد ای طبیعی و بدون عوارض به شمار میسالم و کالری باال، ماده

 .شودهای زیبایی استفاده میو هم به صورت ماسک

اتاق مکمل مناسب چاقی با بدنتان بهتر است قبل از آن از دالیل الغری خود اطالع کسب کنید و با  برای

 دکتر متخصص صحبت کنید سپی محصول چاقی مورد نظرتان را انتخاب کنید.
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