
Μεγιστοποιήστε τα 
αποτελέσματά σας 

χρησιμοποιώντας το ίδιο 
πρωτόκολλο προπόνησης 
διάρκειας 12 εβδομάδων 
που ακολούθησαν και οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα. 

CLEAR
MUSCLE

www.bbclub.gr  

ΤΟ ΜΥΙΚΟ “ΠΟΛΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΟ”

H ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΔΩ !! 



Τα αποτελέσματα ήταν 
πραγματικά εντυπωσιακά!

1. Τα άτομα που χρησιμοποίησαν το 
CLEAR MUSCLE™ πήραν 7.5 

κιλά μυϊκής μάζας μέσα σε 12 
εβδομάδες ενώ η ομάδα του 
αδρανούς σκευάσματος κατάφερε να 
πάρει μόλις 2.1 κιλά.

    Αν ακολουθήσετε κάποιο έντονο 
πρόγραμμα προπόνησης που να σας 
βοηθήσει να βάλετε 2 κιλά μυϊκής 
μάζας μέσα σε 12 εβδομάδες, 
προσθέτοντας το CLEAR MUSCLE™ 
θα έχετε 3.5 φορές μεγαλύτερα 
αποτελέσματα !!

2. Μήπως το επιπλέον βάρος που 
πήραν οι αθλητές ήταν μόνο 

νερό; ΟΧΙ. Οι ερευνητές φρόντισαν 
ώστε να μετρήσουν και τις αλλαγές 
που έγιναν στην μυϊκή πυκνότητα των 
ατόμων της έρευνας –μια σημαντική 
μέτρηση για τους bodybuilders.

    Το CLEAR MUSCLE™ βοήθησε τους 
χρήστες του να αυξήσουν την μυϊκή 
τους πυκνότητα κατά 200% 
περισσότερο απ’ ότι οι bodybuilders 
που χρησιμοποίησαν αδρανές 
σκεύασμα.

3. Έγιναν και πιο δυνατοί; Ναι!     
Οι ερευνητές μέτρησαν την 

μέγιστη ποσότητα βάρους που 
σήκωσαν οι αθλητές στις πιέσεις 
πάγκου, στα σκουότ και στην άρση 
θανάτου. Στην συνέχεια, μετά από 12 
εβδομάδες μέτρησαν και πάλι τις 
καλύτερες επιδόσεις των αθλητών 
στις τρεις αυτές άρσεις. Αποτέλεσμα; 
Η ομάδα του CLEAR MUSCLE™ 
κατάφερε να αυξήσει την συνολική 
μέγιστη άρση της στις πιέσεις 
πάγκου, στα σκουότ και στην άρση 
θανάτου κατά 77 κιλά –ήτοι, 200% 
περισσότερο από την ομάδα του 
αδρανούς σκευάσματος !!   

Το CLEAR MUSCLE™ είναι ένα 
καινοτόμο προϊόν ειδικής διατροφής 
το οποίο παρέχει μια επαναστατική για 
το χτίσιμο των μυών σύνθεση 
BetaTOR™. Πρόκειται για ένα 
μοναδικό στο είδος του ελεύθερο οξύ 
που προέρχεται από το HMB και είναι 
μεταβολίτης της λευκίνης.
Η σύνθεση αυτή “ξεκλειδώνει” την 
πραγματική δυνατότητα
για απαράμιλλη βιοδιαθεσιμότητα και 
αποτελεσματικότητα.
      
Η φόρμουλα του CLEAR MUSCLE™ 
είναι διαθέσιμη από την MuscleTech 
υπό τη μορφή διάφανης, υγρής 
κάψουλας.
Η ελευθέρου οξέως φύση της 
συγκεκριμένης σύνθεσης, της 
προσδίδει μια ρευστή σαν νερό 
πυκνότητα και διαφάνεια. Ουσιαστικά, 
η ελευθέρου οξέως φύση του 
επιτρέπει να απορροφάται γρήγορα και 
να εμφανίζεται τάχιστα στο 
κυκλοφορικό σύστημα, ενώ 
παράλληλα χαρακτηρίζεται και από 
έναν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό 
αφομοίωσης.
 
Το CLEAR MUSCLE™ παρέχει 
εξαιρετικά συμπυκνωμένη αναβολική 
ισχύ μέσα σε δυο μόλις μικρές 
κάψουλες. Ως μέτρο σύγκρισης, θα 
χρειαζόταν να καταναλώσετε 200 
γραμμάρια πρωτεΐνης ορού γάλακτος 
προκειμένου να αντισταθμίσετε την 
ισχύ που έχει η δόση 1 γραμμαρίου 
CLEAR MUSCLE™. Επιπλέον, το 
CLEAR MUSCLE™ βοηθά και στην 
καταπολέμηση του καταβολισμού μετά 
από την κάθε δόση, για μέγιστα 
αποτελέσματα στην απόκτηση 
καθαρής μυϊκής μάζας.

Επαναστατική Έρευνα 
Ερευνητές από το φημισμένο 
Πανεπιστήμιο της Tampa (Florida) 
διεξήγαγαν μια τυχαία, διπλά-τυφλή, 
ελεγχόμενη από αδρανές σκεύασμα 
έρευνα διάρκειας 12 εβδομάδων, στην 
οποία συμμετείχαν προχωρημένου 
επιπέδου bodybuilders.
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δυο 
ομάδες, με την πρώτη να παίρνει το 

CLEAR MUSCLE™ και την δεύτερη να 
χρησιμοποιεί αδρανές σκεύασμα. 

Κατόπιν, οι bodybuilders και των δυο 
ομάδων υποχρεώθηκαν να 
ακολουθήσουν ένα δύσκολο και 
απαιτητικό πρόγραμμα προπόνησης 
που διήρκεσε 12 εβδομάδες, 
πραγματοποιώντας προπόνηση τρεις 
με πέντε ημέρες την εβδομάδα.       



ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗΣ ΤΑMPA

Αντίθετα με τα υπόλοιπα αυτοαποκαλούμενα 
“επαναστατικά συστατικά“ που στηρίζονται σε 
μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε πειραματόζωα, 
οι ερευνητές του έγκυρου πανεπιστημίου της Tampa 
στη Φλώριντα πραγματοποίησαν μια διπλά - τυφλή 
placebo ελεγχόμενη μελέτη σε πολύ καλά 
προπονημένους bodybuilers.  
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CLEAR MUSCLETM

Κάντε κι εσείς την δοκιμή
των 12 εβδομάδων
Ιδού η ευκαιρία σας να ακολουθήσετε κι 
εσείς το παράδειγμα της ιστορικής και 
επαναστατικής αυτής έρευνας που είχε ως 
αποτέλεσμα την απόκτηση 7.5 κιλών κατά
μέσο όρο σε μυϊκή μάζα μετά από σκληρή 
προπόνηση. Και μάλιστα μέσα σε μόλις 12 
εβδομάδες. Απελευθερώστε την πραγματική 
σας ισχύ χρησιμοποιώντας το CLEAR 

MUSCLE™ ακολουθώντας ακριβώς το ίδιο 
πρωτόκολλο προπόνησης των ατόμων της 
έρευνας. Ακόμα και η ομάδα του αδρανούς 
σκευάσματος κατάφερε να πάρει γύρω στα
2+ κιλά μυϊκής μάζας, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι πράγματι μπορείτε να 
αυξήσετε την μυϊκή σας μάζα αν 
ακολουθήσετε ένα σωστό πρόγραμμα 
προπόνησης.
Στην περίπτωση που θελήσετε σοβαρά να 
αυξήσετε τους μύς σας, μπορείτε να 
κατεβάσετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
προπόνησης (CLEAR MUSCLE™ 12-week)
από την ιστοσελίδα muscletech.com / 
trainhard και να “ξεκλειδώσετε” απίστευτα 
οφέλη σε μυϊκή μάζα. Διεξήχθη επίσης και 
μια 3-φάσεων, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη από 
πρόγραμμα διατροφής και αδρανές σκεύασμα, 
μεσολαβητική μελέτη. Η Φάση 1 (διάρκειας 
οκτώ εβδομάδων) αποτελείτο από ένα 
πρόγραμμα προπόνησης με αντίσταση (βάρος), 
χωρισμένο σε περιόδους. Η Φάση 2 (διάρκειας 
2 εβδομάδων) ήταν ένας επεκτατικής μορφής 
κύκλος, ενώ η Φάση 3 (διάρκειας 2 
εβδομάδων) ήταν φάση στεγνώματος επί δυο 
εβδομάδες.  

Το χτίσιμο μυϊκής μάζας έχει 
πάρει πλέον νέα τροπή.

Δεν υπάρχει προϊόν στην 
αγορά σαν και αυτό! 

CLEAR MUSCLE™ & 
ΓΡΑΜΜΩΣΗ
(Με καθαρή πρωτεΐνη και αμινοξέα)
Το CLEAR MUSCLE™ εισέρχεται μέσα στους μύς 
δευτερόλεπτα μετά τη λήψη του, ξεκινώντας μια 
“ανελέητη μάχη” με τον μυικό καταβολισμό.
Μάχεται πραγματικά σκληρά ώστε να μην 
επιτρέψει στο σώμα σας να βρεθεί σε καταβολική 
κατάσταση γιατί, αν αυτό συμβεί,τότε θα είναι 
αδύνατη η μυική ανάπτυξη. Το CLEAR MUSCLE™ 
δεν επιτρέπει στους μύς να καταβολιστούν για την 
παραγωγή αμινοξέων, γεγονός πολύ συχνό στα 
προγράμματα γράμμωσης με χαμηλούς 
υδατάνθρακες. Το CLEAR MUSCLE™ ενισχύει τις 
πιο σκληρές σας προπονήσεις και επιτρέπει στην 

καθαρή πρωτεϊνη και τα αμινοξέα 
που λαμβάνετε, να 

χρησιμοποιηθούν 
ΜΟΝΟ για δομικούς 
σκοπούς δηλ.για τη 
δημιουργία 
ΚΑΘΑΡΩΝ και 
ΠΥΚΝΩΝ μυών, 
κάνοντας το σώμα 
σας κυριολεκτικά 
’’κομμάτια’’...!! 

Για ΣΚΛΗΡΗ 
ΓΡΑΜΜΩΣΗ 
συνδιάστε το

CLEAR MUSCLE™ μαζί 
με το 100% PLATINUM ISO-WHEY και το 100% 
Ultra - Pure AMINO LIQUID της Muscletech. 

CLEAR MUSCLE™ &
MYIKOΣ ΟΓΚΟΣ
(Με πρωτεΐνη όγκου και αμινοξέα)
Ενεργοποιώντας το πιο αναβολικό μονοπάτι στο 
σώμα (p70 s6k mtor) και μπλοκάροντας 
ταυτόχρονα το πιο καταβολικό (UPP Pathway) 
ενισχύει τους μηχανισμούς σύνθεσης πρωτεΐνης 
μέσα στον μυικό ιστό δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις απορρόφησης τεράστιων 
ποσοτήτων μακροδιατροφικών στοιχείων και 
θερμίδων. Ποτέ μέχρι τώρα η αξιοποίηση τις 
κρεατίνης και των υπερθερμιδικών 
συμπληρωμάτων δεν ήταν τόσο αποτελεσματική. 

Με το CLEAR MUSCLE™ είστε σίγουροι πως οι 
θερμίδες που προσλαμβάνετε μεταβολίζονται 
ακριβώς εκεί που πρέπει δηλ. μέσα στους μύς.
Η δυνατότητα του CLEAR MUSCLE™
να μπλοκάρει το καταβολικό μονοπάτι, μπορεί να 
προκαλέσει ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
μυικού όγκου μέσα σε 
μόλις 12 εβδομάδες.

Για ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΜΥΪΚΟ ΟΓΚΟ 
συνδιάστε το 
CLEAR 
MUSCLE™ μαζί 
με το MASS - 
TECH και το 
AMINO BUILD της 
Muscletech. 

CLEAR MUSCLE™ & 
ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΣΗ
(Με θερμογενετικό λιποδιαλύτη)
Το CLEAR MUSCLE™ μπορεί να ενισχύσει τη 
θερμογενετική επίδραση ενός λιποδιαλύτη καθώς 
αυξάνει τη δημιουργία μεταβολικά ενεργών μυών. 
Οι μύς αυτοί χρειάζονται συνεχώς ενέργεια για να 
συντηρηθούν και σε 
συνδυασμό με έναν 
θερμογενετικό 
λιποδιαλύτη, 
προσλαμβάνουν αυτή 
την επιπλέον ενέργεια 
απο εκεί που βρίσκεται 
αποθηκευμένη 
- μαντέψτε απο που - 
φυσικά απο τις 
λιπαποθήκες και πιο 
συγκεκριμένα απο τα 
μεγαλύτερα σε όγκο 
λιποκύτταρα.
Τα λιποκύτταρα αυτά 
στους άντρες 
βρίσκονται κυρίως 
στην περιοχή της 
κοιλιάς ενώ στις 
γυναίκες στην κοιλιά, 
στους γλουτούς και 
τους μηρούς.

Για ΤΕΛΕΙΑ 
ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΣΗ 
συνδιάστε το CLEAR 
MUSCLE™  με το 
HYDROXYCUT SX-7 και 
το 100% Ultra-Pure 
CARNITINE LIQUID της 
Muscletech.

Συνδιάστε το CLEAR MUSCLE™ για:
ΓΡΑΜΜΩΣΗ, ΜΥΙΚΟ ΟΓΚΟ & ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΣΗ



CLEAR MUSCLE™ 
ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Πάρτε μια δόση (2 κάψουλες) το πρωί, μια 
δόση το απόγευμα και άλλη μια το βράδυ. 

Τις Ημέρες Προπόνησης: 
Πάρτε μια δόση 30 λεπτά πριν προπονηθείτε.  
Μην ξεπερνάτε τις 3 δόσεις (6 κάψουλες) 
εντός 24ωρου.
Προκειμένου να μεγιστοποιήσετε τα 
αποτελέσματά σας, χρησιμοποιήστε ακριβώς 
το ίδιο πρωτόκολλο προπόνησης με τα άτομα 
της έρευνας των 12 εβδομάδων. 

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 
1ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Στο παρόν δείγμα προπόνησης της εβδομάδας 1,
υπάρχουν τρεις ξεχωριστές προπονήσεις στις οποίες 
χρησιμοποιείται διαφορετικός όγκος προπόνησης, 
διαφορετική ένταση και περίοδοι ανάπαυλας.
Οι τρεις αυτές προπονήσεις εναλλάσσονται μεταξύ τους 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή (ή αλλιώς, τρεις 
προπονήσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε επτά 
ημέρες). Ουσιαστικά, πρόκειται για την εναλλαγή τριών 
διαφορετικών στυλ προπόνησης μέσα στην περίοδο μιας 
εβδομάδας.

ΔΕΥΤΕΡΑ (Υπερτροφία) Σετ Επαν.

Σκουότ με high bar και κλειστά πόδια 3 12

Πιέσεις πάγκου με μπάρα 3 12

Κλασικές άρσεις θανάτου 3 12

Έλξεις στο μονόζυγο (με βάρος) -superset με- Βυθίσεις 
τρικέφαλων (με βάρος) 3 12

Κωπηλατική με το σώμα σκυφτό (πρηνής λαβή) 3 12

Πιέσεις ώμων με αλτήρες 3 12

Όρθιες κάμψεις μπάρας -superset με
Εκτάσεις τρικέφαλων με σχοινί 3 12

(Χρονομετρημένη ξεκούραση 60 δευτερολέπτων) 

ΤΕΤΑΡΤΗ (Ισχύς): 40% της 1RM*  Σετ Επαν.

Σκουότ με κλειστά πόδια 5 5

Πιέσεις πάγκου με μπάρα 5 5

Κλασικές άρσεις θανάτου 5 5

(Χρονομετρημένη ξεκούραση 3 λεπτών)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Μυϊκή Δύναμη) Σετ Επαν.

Σκουότ με κλειστά πόδια 5 5

Πιέσεις πάγκου με μπάρα 5 5

Κλασικές άρσεις θανάτου 3 5

Έλξεις στο μονόζυγο (με βάρος) -superset με-
Βυθίσεις τρικέφαλων (με βάρος) 3 5

Κωπηλατική με το σώμα σκυφτό (πρηνής λαβή) 3 5

Πιέσεις ώμων με αλτήρες 3 5

Όρθιες κάμψεις μπάρας -superset με-
Εκτάσεις τρικέφαλων με σχοινί 3 5

(Χρονομετρημένη ξεκούραση 3 λεπτών)

ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΟ! 

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ BODYBUILDING CLUB                        e-shop: www.bbclub.gr

Τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης & Παραγγελιών: Eλλάδα: 211 10 44 400, Κύπρος: 22 42 23 02

AΛYΣIΔA KATAΣTHMATΩN: ATTIKH AθHNA (OMONOIA): Πανεπιστημίου 57  - AΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Λ. Μεσογείων 330 - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ:  Χελμού 13 - ΑΙΓΑΛΕΩ: Ιερά Οδός 218 - ΓΛΥΦΑΔΑ : Λαζαράκη 10  
ΔΑΦΝΗ: Εθν. Αντιστάσεως 67 (Hλιουπόλεως) - ΙΛΙΟΝ: Λ. Χασιάς 145 Α - ΙΛΙΟΝ 2: Πριάμου 20 - KAΛΛΙΘΕΑ: Δαβάκη 48 - MAPOYΣΙ: Λ. Κηφισίας 119  - METAMOΡΦΩΣΗ: Φ. Γκινοσάτη 87

NIKAIA: Π. Ράλλη 199 - NEA IΩNIA: Αλ. Παναγούλη 13 - NEA ΦΙΛΑΔΕΛΦEΙΑ: Δεκελείας 26 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φορμίωνος 8-10 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Γρ. Λαμπράκη 120 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Λ. Θηβών 214
BΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ: Eρμού 75 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Αδριανουπόλεως 27 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ: Λαγκαδά 144 - ΣEPPEΣ: Βασιλέως Βασιλείου 10 (στην 

Πλατεία Ελευθερίας) - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  ΛΑΜΙΑ: Όθωνος 1 (Πλατεία Λαού) - ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΛΑΡΙΣΑ: Aνθ. Γαζή 49 - ΒΟΛΟΣ: Λαρίσης 128 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Ταλιαδούρου 18 - ΤΡΙΚΑΛΑ: Βενιζέλου  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Φαρών 175 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Εθν. Ανεξαρτησίας 81- 83 - ΠΑΤΡΑ: Κολοκοτρώνη 8 - ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 62 Mαρτύρων 9 - ΡΕΘΥΜΝΟ: Λ. Σταμαθιουδάκη 100 -  XANIA:

Μ.Μπότσαρη 126 - NHΣIA MYTIΛHNH: Mητροπόλεως 5 - KYΠPOΣ ΛEYKΩΣIA: Aθηνών 44 (περιοχή Σταυρού) - ΛAΡΝΑΚΑ: Λ. Αρχ. Μακαρίου Γ 43 - ΛEMEΣΟΣ: Λ. Γρίβα Διγενή 90 (περιοχή Αγ. Νικολάου)

* (1RM = 1 μέγιστη επανάληψη)

ΤΟ ΜΥΙΚΟ  “ΠΟΛΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΟ”  CLEAR MUSCLE


