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Nie WSTYDŹ SIĘ

Większość gainerów, które znasz okazała się nieprzydatna. Za mało białka, za mało 
tłuszczu, za dużo zwykłych węglowodanów... 20-procentowe i słabsze masówki już 
nie łapią się na pierwsze strony.

SIĘGNĄĆ  PO NAJLEPSZE PROPORCJE
GAINERY SIĘ ZMIENIŁY!

Obserwacje były szokujące. Podawane od 20 
lat węglowodany okazały się zbyteczne a czę-
sto wręcz szkodliwe dla kulturystów! Oparte 
na nich „gainery” także. Pierwsi byli uniwersy-
tetcy naukowcy i ich niskonakładowe publika-
cje, zawodowi i profesjonalni sportowcy zare-
agowali natychmiast. W środowisku zaczęto 
mówić o low-carb i indeksie glikemicznym. 
Teraz wiadomo dlaczego wcześniej tak wielu 
kulturystów cierpiało na nawracające skoki 
insuliny...

GAINERY O MAŁEJ - DO 20% ZAWAR-
TOŚCI BIAŁKA OPARTE NA MALTODEK-
STRYNIE I DEKSTROZIE CZYNIŁY CZĘ-
STO WIĘCEJ SZKODY NIŻ POŻYTKU, 
LECZ PRODUCENCKIE LOBBY WCIĄŻ Z 
NICH NIE ZREZYGNOWAŁO.
W efekcie dobre produkty na masę dostępne 
są JAK NA RECEPTĘ a profesjonaliści już na 
własną rękę mieszają odżywki poprawiając 
ich proporcje. Jak wielu kulturystów ufając 
„modzie na gainer” ładowało w siebie samą 
maltodekstrynę. Wielu z nich przeżyło mega-
rozczarowanie. Profesjonaliści stwierdzili, że 
dostępne gainery są dla amatorów. Ale tak już 
nie musi być.

Podczas gdy ONI będa wlewać w siebie kolejną, ubogą w białko „masówkę”, skazując się na insulinową huśtawkę, TY ZYSKUJ PRZEWAGĘ 

sięgając po gainera nowszej generacji!  Autor MASSMAKERATM doradza  najlepszym, kadrze olimpijskiej i milionom widzów w TV publicznej. 

Najlepsi producenci odżywek już (powoli) idą jego śladem.

A teraz się rozejrzyj.
NA RYNKU POZOSTAŁY JESZCZE TONY TAMTYCH 
GAINERÓW, KTOŚ TO BĘDZIE MUSIAŁ ZJEŚĆ, NAD-
CHODZI CZAS DESPERACJI. TY MASZ LEPSZE WYJŚCIE.

Co takiego wyróżnia
MASSMAKERATM?

• Bez skoków cukru we krwi - najniższy IG

• Bez efektów insulogennego otłuszczania

• Podwójne budowanie mięśni - aż 35%     
 protein

• Rozrywająca, ciągła energia - skrobia  
 FRACTOTM i tłuszcz ENERGY-MAKERTM

• 100% białek zwierzęcych w tym
 PLASMA globuliny!

• Szybszy tranport składników i pompa

• AAKG i Leucyna

• Superproporcje 35/10/50

• Czyli najbardziej budujący gainer na  
 rynku

CZAS NOWYCH GAINERÓW
MASSMAKERTM 

opracowany przez
Dr Petra Forta PhD 

TRIUMF NAUKI NAD
SŁODKĄ KOMERCJĄ

89 zł / 30 porcji


