Sustanon 250 Bayer - Sustanon 250 mg

Sustanon 250 by Maha Pharma is an injectable steroid which contains the hormone testosterone in four
different esters equaling a total of 250 mg.
• Product: Sustanon 250 mg
• Category: Injectable Steroids
• Ingridient: Testosterone Propionate, Testosterone Decanoate, Testosterone Isocaproate,
Testosterone Phenylpropionate
• Manufacture: Maha Pharma
• Qty: 1 vial
• Item price: $58.30

→ VISIT OUR ONLINE STORE ←
Oczywiście, że są momenty kiedy mam ochotę zadzwonić do dyspozytora i powiedzieć że odpisujemy
karetkę bo mam już to wszystko gdzieś i idę do domu... bo mam dość ubierania się po raz 6 w
kombinezon, mam dość popalonych rąk od płynów, mam dosyć jeżdżenia na dezynfekcje i patrzenia na
swoją mordę po kilku godzinach noszenia maski, mam dość czekania po 5-7 godzin na przekazanie
pacjenta pod SORem w karetce i że ogólnie to biorę L4 na conajmniej 3 tygodnie najchętniej z powodu
uszczerbku na zdrowiu psychicznym i nie dzwonić do mnie z propozycjami dodatkowych dyżurów bo
zagryze. Mam ochotę zadzwonić i powiedzieć, że nie muszę tu pracować bo równie dobrze mogę pójść
do innej roboty i być bardziej doceniany pod wieloma względami. Nie muszę ryzykować własnym
życiem i zdrowiem za te marne wypociny przelewane co miesiąc na konto i narażać siebie i swoich
bliskich.
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-Sore-malam pukul 05.00-07.00 pm,�karena pada jam tersebut ginjal sedang bekerja untuk
mengembalikan energi kita.�-Diluar jam tersebut juga tidak masalah..
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sustanon 250 prodej
عصير األلوڤيرا چيل  :المنتج رقم  ١لدى الشركة ويتكون من چيل األلوڤيرا الصافي 💯 ٪والذي اليضاهيه منتج آخر حيث يحتوي⃣1
.على  ٢٠معدنا  ١٨حامض أميني  ١٢ڤيتامين
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testosterone enanthate injection mg

