
 

 

 

 زیبا(-)وبسایت سالم 250سوستانون )دوره(  چرخه

 .باشد معین مدت در باید چرخه این .اشاره دارد برای مصرف استروئید سیستماتیک روشی به ،چرخه ،دیئاسترودر مورد مصرف 

ود. ها استفاده شتواند برای چرخه فشرده سازی در زمان ساخت ماهیچهپذیر است و بنابراین مییک استروئید تطبیق 250سوستانون 

مورد  حجیم شدن چرخه در شدهکسب وزن و اضافی چربی دست دادن از اهداف برای برش چرخه در افراد برخی توسط همچنین

برخی مواقع در طول چرخه  شایدکشد. هفته طول می 12معموال به طور تقریبی  250یک چرخه سوستانون  .گیردمی استفاده قرار

 .باشد الزماجازه بهبود به بدن 

بسیاری مصرف بهینه سوستانون  افراد با این حال .کنند شروعگرم  میلی 250مقدار  را با چرخه ممکن است هامبتدی، موارد اغلب در

توانید فقط سوستانون را امتحان کنید، این توصیه به این خاطر است که می ،ابتدادر  دانند.میلی گرم در هفته می 500 را مقدار 250

 .دهدمی بهتری نتایج، شودیدها استفاده میحال، زمانی که با دیگر استروئ با ایندهد. ببینید بدنتان چگونه واکنش نشان می

شامل دیانابول، دکا دورابولین )همچنین به ناندرولون  250استفاده شده همراه با سوستانون اغلب استروئیدهای آنابولیک مشهور 

 باشد.و بولدنون آندیسلنات می دکانوات معروف است(، وینسترول، پریموبوالن

سوستانون با دکادورابولین و  خوب مثال کهمراه با دو مولفه دیگر است. ی 250ل سوستانون اغلب چرخه متداول سوستانون شام

شود. این معروفترین مخلوط برای استروئید آنابولیک را تشکیل ولون/دیانابول( نوشته میول است، به صورت )سوستانون/ ناندردیاناب

 دهد.می

به  زمانی که با این حال، .دارد حساس برای اجتناب از اشتباهات بسیار روند به نیاز که است فرایندی سوستانون، چرخه ریزیبرنامه

دهد. نیاز است که مشخصات استروئید را بخوانید روند همچنین به سادگی طرحی برای یک چرخه این دارو ارائه می شود، انجام یخوب

 است خوبتید، داشاز فرآیند  خوبی درک و یددش ئنمطم خواهیدکه می چیزی از که زمانیو درک کاملی از محصول بدست آورید. 

 .دهید ادامه خود چرخه ریزیبرنامه که به

 شود(،)همچنین چرخه پایه نامیده می مبتدی چرخه ،هابرنامه وجود دارد. این 250سوستانون  چرخه برنامه سه

 هستند. پیشرفته چرخه نیز و سطوچرخه 

 پایه چرخه
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 ت واس استفادهقابل قدیمی سربازان برای با این حال چرخه این. است مبتدیان و یا واردهاتازه ایگزینه بر ترینمناسب چرخه این

 لزرگساب مردان بیشتر. دندار کاربران برای موثری بسیار نتایج اما هستند ساده بسیار معموالً هادوره این. است موفق هم بسیار هنوز

 .مشخص شود فرد غذایی رژیم با است ممکن چرخه نهایی نتیجه. را تحمل کنند چرخه این خوبی به توانندمی سالم

 که شودتوصیه می مبتدیان برای چنینهم .گیردمورد استفاده قرار می که باشد استروئیدی تنها است ممکنسوستانون  ،هدور این در

 فادهاستاستروئیدها  به سایر دسترسی برای ایپایه عنوان به توانرا می پاسخ این گیری کنند.را اندازه درمان به هاآن بدن واکنش نحوه

 ها استفاده شود.تواند برای پیشگویی پاسخ دیگر مولفه. به این دلیل که پاسخ در استروئید پایه میکرد

ه برش در چرخ یا آناوارترکیب سوستانون با استروئیدهایی مانند دیانابول در چرخه حجیم سازی مفید باشد  است ممکن این حال،با 

به  هانامهبر این تواند استفاده شود.دیانابول یا آناوار می آن در که کنید استفاده برنامه دو از توانیدمی ،پایهچرخه  دراستفاده شود. 

 :هستند زیر شرح

 سازیچرخه حجیم

 هفته 250سوستانون  آرامیدکس دیانابول

25mg/ed 0.5 mg/eod 500 اول میلی گرم در هفته 

25mg/ed 0.5 mg/eod 500 دوم میلی گرم در هفته 

25mg/ed 0.5 mg/eod 500 سوم میلی گرم در هفته 

25mg/ed 0.5 mg/eod 500 چهارم میلی گرم در هفته 

25mg/ed 0.5 mg/eod 500 پنجم میلی گرم در هفته 

25mg/ed 0.5 mg/eod 500 ششم میلی گرم در هفته 

 0.5 mg/eod 500 هفتم فتهمیلی گرم در ه 

 0.5 mg/eod 500 هشتم میلی گرم در هفته 

 0.5 mg/eod 500 نهم میلی گرم در هفته 

 0.5 mg/eod 500 دهم میلی گرم در هفته 



 

 

 0.5 mg/eod 500 یازدهم میلی گرم در هفته 

 0.5 mg/eod 500 دوازدهم میلی گرم در هفته 

 چرخه برش

 هفته 250سوستانون  آرامیدکس دیانابول

 0.5 mg/eod 500 اول میلی گرم در هفته 

 0.5 mg/eod 500 دوم میلی گرم در هفته 

 0.5 mg/eod 500 سوم میلی گرم در هفته 

 0.5 mg/eod 500 چهارم میلی گرم در هفته 

 0.5 mg/eod 500 پنجم میلی گرم در هفته 

 0.5 mg/eod 500 ششم میلی گرم در هفته 

25mg/ed 0.5 mg/eod 500 هفتم گرم در هفته میلی 

25mg/ed 0.5 mg/eod 500 هشتم میلی گرم در هفته 

25mg/ed 0.5 mg/eod 500 نهم میلی گرم در هفته 

25mg/ed 0.5 mg/eod 500 دهم میلی گرم در هفته 

25mg/ed 0.5 mg/eod 500 یازدهم میلی گرم در هفته 

25mg/ed 0.5 mg/eod 500 دوازدهم میلی گرم در هفته 

 میانی چرخه

 گرممیلی ۵۰۰ هفتگی برنامه، مصرف این. است سوستانون/ناندرولون/دیانابولعروف م ترکیبات شامل زیرا است عروفم چرخه این

میلی گرم دیانابول. این  25ناندرولون دکانوات به عالوه روزانه میلی گرم  400هفته است، هفته ای  12به مدت  250سوستانون 

 خطرات انکاربر ،بار اولین برای دیگر ترکیبات باسوستانون  مخلوط برای با این حال، شود،می توصیه نمبتدیا برای همچنین چرخه



 

 

روئید است تعیین همچنینترکیبات نو است.  برای شدن انباشته چنین نتایج از اطمینان عدم دلیل به این د.را مطرح کردن زیادی

متوسط چرخه سوستانون/ناندرولون/دیانابول به صورت  .بود خواهد شکلنیز م شودمیعکس العمل بد  به منجر که دسته در خاص

 زیر است:

 هفته 250سوستانون  دکا دورابولین دیانابول

 اول میلی گرم در هفته 500 میلی گرم در هفته 400 میلی گرم در روز 40

 دوم میلی گرم در هفته 500 میلی گرم در هفته 400 میلی گرم در روز 40

 سوم میلی گرم در هفته 500 میلی گرم در هفته 400 در روز میلی گرم 40

 چهارم میلی گرم در هفته 500 میلی گرم در هفته 400 میلی گرم در روز 40

 پنجم میلی گرم در هفته 500 میلی گرم در هفته 400 میلی گرم در روز 40

 ششم میلی گرم در هفته 500 میلی گرم در هفته 400 میلی گرم در روز 40

 هفتم میلی گرم در هفته 500 میلی گرم در هفته 400 

 هشتم میلی گرم در هفته 500 میلی گرم در هفته 400 

 نهم میلی گرم در هفته 500 میلی گرم در هفته 400 

 دهم میلی گرم در هفته 500 میلی گرم در هفته 400 

 یازدهم میلی گرم در هفته 500  

 دوازدهم میلی گرم در هفته 500  

 

 پیشرفته چرخه

استروئیدهای  برخی شامل همچنین .شودمی مشخصسوستانون  باالی مقدار مصرف با و است پیشرفته کاربران برای چرخه این

 اد،د انجام هدف دو با توانرا می چرخه اینده شود. اد استفتواننمی به هیچ وجه مبتدی توسط کاربر چرخهاین  باشد.می نیز اضافی

 :است زیر به شرحدوم برای برش که  و سازیحجیم  برای اول



 

 

 چرخه حجیم سازی

 هفته 250سوستانون  دکا دورابولین آنادرول آریمیدکس

0.5 mg/eod 50 mg/ed 400 اول میلی گرم در هفته 750 میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod 50 mg/ed 400 دوم میلی گرم در هفته 750 میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod 50 mg/ed 400 سوم میلی گرم در هفته 750 میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod 50 mg/ed 400 چهارم میلی گرم در هفته 750 میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod 50 mg/ed 400 پنجم میلی گرم در هفته 750 میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod 50 mg/ed 400 ششم میلی گرم در هفته 750 میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod  400 هفتم میلی گرم در هفته 750 میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod  400 هشتم میلی گرم در هفته 750 میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod  400 نهم میلی گرم در هفته 750 میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod  400 دهم میلی گرم در هفته 750 میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod  400  یازدهم میلی گرم در هفته 750 گرم در هفتهمیلی 

0.5 mg/eod  400 دوازدهم میلی گرم در هفته 750 میلی گرم در هفته 

 

 چرخه برش

 هفته 250سوستانون  ماسترون ترنبولون آکتات آریمیدکس

0.5 mg/eod   750 اول میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod   750 دوم میلی گرم در هفته 



 

 

0.5 mg/eod 100 mg/eod  750 سوم میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod 100 mg/eod  750 چهارم میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod 100 mg/eod 100 mg/eod 750 پنجم میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod 100 mg/eod 100 mg/eod 750 ششم میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod 100 mg/eod 100 mg/eod 750 هفتم فتهمیلی گرم در ه 

0.5 mg/eod 100 mg/eod 100 mg/eod 750 هشتم میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod 100 mg/eod 100 mg/eod 750 نهم میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod 100 mg/eod 100 mg/eod 750 دهم میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod 100 mg/eod 100 mg/eod 750 یازدهم میلی گرم در هفته 

0.5 mg/eod 100 mg/eod 100 mg/eod 750 دوازدهم میلی گرم در هفته 

 

 چرخه هاردکور

 این. شودکه چرخه هاردکور نامیده می شودمی به کار گرفته پیشرفته کاربرد از فراتر افراد توسط که دارد وجود چرخه یک همچنین

 خطرناک بسیار این حالبا  .گیردمی قرار استفاده مورد ابتیتوسط بدنسازان رق بیشتر و آوردرا به ارمغان می زیادی بسیار مزیت چرخه

 ورچط دنبدان و داشته باشند استروئیدی شامل هاواکنش از خوبی دانش باید کاربران .دارد نیازعالی  سالمتی شرایطبا  افراد به و است

مقدار مصرف  ،چرخه این در ند.کن بررسی قتد به را خود سالمتی ،چرخه طول در بایدچنین هم ند.کن مقابله هاآن جانبی عوارض با

 یعنی برنامه، دو شامل همچنین چرخه . اینشودمی استفاده حامی استروئید عنوان به فقط چون یابدمی کاهش 250سوستانون 

 :است زیر به شرح برش هایچرخه وحجیم سازی 

 چرخه حجیم سازی

 آریمیدکس
HGH 

 )هر روز(

 دیانابول

 روز( )هر

 ترنبولون

 آکتات

 دکا دورابولین

 )هر هفته(

سوستانون 

250 
 هفته



 

 

)یک روز در 

 میان(

)یک روز در 

 میان(

)یک روز در 

 میان(

0.5 mg 5iu 50 mg  600 mg 250 mg اول 

0.5 mg 5iu 50 mg  600 mg 250 mg دوم 

0.5 mg 5iu 50 mg  600 mg 250 mg سوم 

0.5 mg 5iu 50 mg  600 mg 250 mg چهارم 

0.5 mg 5iu 50 mg  600 mg 250 mg پنجم 

0.5 mg 5iu 50 mg  600 mg 250 mg ششم 

0.5 mg 5iu   600 mg 250 mg هفتم 

0.5 mg 5iu   600 mg 250 mg هشتم 

0.5 mg 5iu  100 mg 600 mg 250 mg نهم 

0.5 mg 5iu  100 mg 600 mg 250 mg دهم 

0.5 mg 5iu  100 mg  250 mg یازدهم 

0.5 mg 5iu  100 mg  250 mg دوازدهم 

0.5 mg 5iu  100 mg  250 mg سیزدهم 

0.5 mg 5iu  100 mg  250 mg چهاردهم 

0.5 mg 5iu  100 mg  250 mg پانزدهم 

0.5 mg 5iu  100 mg  250 mg شانزدهم 

 

 

 



 

 

 آریمیدکس
HGH 

 )هر روز(

وینسترون 

 )هر روز(

ماسترون 

)یک روز 

 در میان(

ترونبولون 

آکتات 

وز )یک ر

 در میان(

تستسترون 

 پروپینات

)یک روز 

 در میان(

NPP 

)یک روز در 

 میان(

سوستانون 

250 

)یک روز در 

 میان(

 هفته

1mg 5iu     200 mg 250 mg اول 

1mg 5iu     200 mg 250 mg دوم 

1mg 5iu     200 mg 250 mg سوم 

1mg 5iu     200 mg 250 mg چهارم 

1mg 5iu     200 mg 250 mg پنجم 

1mg 5iu     200 mg 250 mg ششم 

1mg 5iu     200 mg 250 mg هفتم 

1mg 5iu     200 mg 250 mg هشتم 

1mg 5iu 50 mg 100 mg 100 mg 200 mg   نهم 

1mg 5iu 50 mg 100 mg 100 mg 200 mg   دهم 

1mg 5iu 50 mg 100 mg 100 mg 200 mg   یازدهم 

1mg 5iu 50 mg 100 mg 100 mg 200 mg   دوازدهم 

1mg 5iu 50 mg 200 mg 200 mg 200 mg   سیزدهم 

1mg 5iu 50 mg 200 mg 200 mg 200 mg   چهاردهم 

1mg  100 mg 200 mg 200 mg 200 mg   پانزدهم 

1mg  100 mg 200 mg 200 mg 200 mg   شانزدهم 



 

 

 

 سوستانونجدید  چرخه برای سازیآماده

 کرد خواهند کمک زیر نکاتبه درستی برای آن آماده شوید.  باید شوید،می آشنا ۲۵۰ سوستانون چرخها ب که است باری اولین اگر

 :شوید آماده تستوسترون چرخه اولین برای تا

استروئید  خرید به قادر اگر .دارید چرخه در طولرا استروئید  به دسترسی و یا کافی تامین شوید مطمئن که است مهم بسیار -۱

 به. استخورده به هم چرخه چون باشد خطرناک ممکن است این به پایان برسد. چرخه در طول عرضه است ممکن ستید،نی کافی

 .کنید را متوقف استروئید مصرف هر وقت دلتان خواست توانیدنمی ،طور کلی

 از توانیدنمی است، نشده تایید هامکاناز  بسیاری در محصول این از آنجا که .کنید را خریداری مورد اعتماد محصوالت همیشه -2

 .دباش اعتمادقابل فروشنده باید. خرید کنیدفروشنده ای هر 

ا ر پیشرفت غذایی خوب رژیم ب هستید.غذایی خو رژیم یک نیازمند ،کنیدصرف میم هاماهیچه ساخت منظور به را محصول اگر -3

 .دهدافزایش می استروئید با درمان زمان در

 چرخه گذراندن بعد ازدر بدن  هاهورمونمجدد  تنظیم به درمان. است چرخه هر از مهم بسیار بخش یک رخهچ از پس درمان -4

 کی تکمیل پس از. کندعمل می درست که همه چیز کندمی تضمین و دهدکاهش می را جانبی اثرات این کار. کندمی کمککامل 

 را شروع خود چرخه زمانی که بنابراین؛ دهید انجام چرخه از پس درمان از آن یک پس و کنید استراحت هفته چند باید چرخه،

 .باشیدآماده  چرخه از پس درمانبرای  نیاز دارید، کنیدمی

 است ممکن شما به نسبت افراد برخی. کنید دنبال را دستورالعمل درستی به انجام چرخه هنگام به که است مهم بسیار همیشه در نهایت، -۵

فکر کنید 250سوستانون مصرف  میزان افزایش به دلیل این به نباید کنند، کسببهتری نتایج  250 سوستانون چرخه یک در . 


