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Curvy punch 3d mod apk download

Phiên bản 1.15 là một trò chơi hành động tối giản với dung lượng 63 MB Hỗ trợ Android 4.4 hoặc đồ họa ba chiều Cao hơn Cong Punch 3D. Trò chơi đang chờ đợi bạn tham gia trận chiến khó khăn với kẻ thù trên sân khấu. Trò chơi được phát triển và có mod APK miễn phí trong phiên bản này. Tải về Curvy Punch 3D (MOD Vô Hạn Tiền) - một trò chơi
đấm cao su tốt trên điện thoại Android của bạn nếu bạn thích trò chơi hành động với đồ họa 3D thú vị. Sau đó, bạn không thể bỏ lỡ giấm cao su 3D, một trò chơi theo chủ đề boxing thú vị và hấp dẫn cho các thiết bị di động. Duỗi cánh tay của bạn đến độ dài chưa từng có, chỉ để ném một cú đấm hoàn hảo. Hướng dẫn về cách chơi cú đấm cong, mục tiêu
là để đánh bại đối thủ của bạn. Tăng đấm của bạn và nhìn thấy chúng căng thẳng trong khuôn mặt. Giảm sức khỏe của họ về 0 để giành chiến thắng. Chiến thắng sẽ cung cấp cho bạn một giải thưởng của tiền xu. Bạn có thể sử dụng những đồng tiền này để cải thiện hơn nữa các chỉ số võ sĩ quyền Anh của bạn. Bạn có thể sử dụng những đồng tiền này để
cải thiện hơn nữa các chỉ số võ sĩ quyền Anh của bạn. Những con số này sẽ quyết định bạn mạnh mẽ, mạnh mẽ và linh hoạt như thế nào trong cuộc chiến. Có ba chỉ số khác nhau mà bạn có thể tăng lên trong trò chơi: sức mạnh: chỉ số này xác định rõ ràng sức mạnh đằng sau mỗi cú đấm của bạn. Sức khỏe: Như mong đợi, sức khỏe của bạn sẽ quyết
định mức độ khó khăn của võ sĩ quyền Anh. Hãy chắc chắn để giữ cho chỉ số sức khỏe của bạn khỏe mạnh trong một thời gian dài. Độ đàn hồi: Cuối cùng, chỉ số độ đàn hồi đối diện trực tiếp với khoảng cách đấm của bạn. Trò chơi Punch cong cho Android 3D Mod APK Đồ họa Cong Punch 3d tính năng khá đẹp. Trò chơi đấm bốc được thể hiện từ quan
điểm của cấp độ tấn người thứ ba. Niềm vui không giới hạn. Mod trong phiên bản này những gì nâng cấp tiền vô hạn hiện đại không mất tiền tải về máy (63 MB), bạn không giải trí bằng cú đấm cong 3d MOD (không giới hạn tiền) Apk? Vì vậy, có lẽ đã đến lúc theo dõi các ứng dụng khác trên web có một chút đơn điệu trong việc tạo nội dung, nhưng bất cứ
điều gì khác mọi người đều có khả năng đưa ra điều đó. Như chúng ta đã nói về những người lướt sóng moders, Dream League Soccer 2019 Mod (tiền không giới hạn), ông trùm phòng vé mod (tiền không giới hạn) và nbsp;, mod bắn súng bong bóng (tiền không giới hạn), một ứng dụng cờ vua thổi giống như tàu điện ngầm!! Mod (Tiền xu không giới
hạn)&amp;nbsp;, . Hey, hôm nay chúng ta sẽ nói về một ứng dụng rất tốt với tên bạn đã nghe, guys, tên ứng dụng đó là Curvy Punch 3D Mod (Unlimited Money) APK, được thực hiện bởi Voodoo. Và cho đến nay nó đã được tải về trên Zhao. Nếu bạn đang tìm kiếm cong Punch 3D Mod (Unlimited Money) Apk hoặc nếu bạn muốn tất cả các phiên bản
không giới hạn và hack của cong Punch 3D MOD (Unlimited Money) Apk trò chơi không có quảng cáo. Sau đó, bạn đang ở đúng nơi ở đây, trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chia sẻ Curvy Punch 3D MOD (Unlimited Money) Apk với bạn. Tất cả các ứng dụng và trò chơi chúng tôi chia sẻ đều miễn phí và an toàn cho thiết bị của bạn và bật 100%. Tất cả
những là một trong những điểm đến lý do tại đây. Tôi không biết phải làm thế. Tải về Thông tin Kích thước 63.4MB Phiên bản 1.15 Mã phiên bản 3 Lang AF A Ar As B B BN BS CA CS DA D D L N-AU N-CA N-GB N-In N-XC ES-US ET EU FA Fi FR-CA GL Gu Hi HR Hu Hi ID To Ky lo Lt LV Mk MK ML MN MR MS NB N N N hoặc PA PL PT PT-BR PT-PT
RO RU CR SK SL Class SR-Lton SWTA te TL TR Vương quốc Anh của bạn uz vi zh-CN zh-HK zh-TW zu cho phép internet ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE rungi WAKE_LOCK READ_LOGS SET_ALARM thanh toán WAKE_LOCK thanh toán WAKE_LOCK văn bản thanh toán khác: cho
phép mở ổ cắm mạng ứng dụng. Cho phép các ứng dụng truy cập thông tin về mạng. Cho phép các ứng dụng lấy thông tin về mạng Wi-Fi. Cho phép truy cập vào máy rung. PowerManager cho phép bộ xử lý để giữ cho giấc ngủ hoặc làm mờ màn hình bằng cách sử dụng wakelock. Một ứng dụng cho phép đọc các tập tin đăng nhập hệ thống cấp thấp.
Một ứng dụng cho phép người dùng truyền ý định đặt báo thức. Hệ điều hành Min SDK 19 Min SDK TXT Android 4.4 (KitKat) Target SDK 28 Target SDK TXT Android 9.0 Multi Window No Support Screens Small, Bình thường, lớn, xlarge CPU armeabi-v7a mở GL INT 0 hỗ trợ bất kỳ mật độ Có mật độ 120, 160, 240, 320, 480, 560, 640, 65534, 65535 tính
năng người dùng tính năng sử dụng tính năng phần cứng Wi-Fi tính năng ứng dụng sử dụng tính năng Wi-Fi tính năng trên thiết bị. Không có tính năng nào sử dụng các tính năng phần cứng màn hình cảm ứng Ứng dụng sử dụng hệ thống phát thanh điện thoại Global System for Mobile Communications (GSM). Ứng dụng sử dụng các chức năng cảm
ứng đa điểm cơ bản của thiết bị, chẳng hạn như cho các cử chỉ chụm, nhưng ứng dụng không cần theo dõi cảm ứng một cách tự do. Đây là một siêu bộ tính năng android.hardware.touchscreen. Ứng dụng sử dụng khả năng cảm ứng đa điểm tiên tiến của thiết bị để theo dõi độc lập hai hoặc nhiều điểm. Tính năng này là một superset của
android.hardware.touchscreen.multitouch tính năng. Ứng dụng sử dụng tính năng bắt nguồn từ yêu cầu thiết bị sử dụng hướng dọc hoặc ngang. Nếu ứng dụng của bạn hỗ trợ cả hai hướng, thì bạn không cần khai báo một trong hai tính năng.#The sử dụng các tính năng mạng (Wi-Fi) 802.11 trên thiết bị. #: Chữ ký MD5
579D68614FFB4EB1E1E7F8F6AD0DDBBF76 Chữ ký A7B37744480C00C2064EA19F159906241F9 F9D225 Sha256 AB9E09A265FEBB9CD0AD883E0F2E56D0986652 37F0B26B6C0912CB4A5889A 0 Thứ Sáu 26/04 05:42:17 CEST 2019 Cho đến khi có hiệu lực: Chủ Nhật 18/04/05:42:17 CEST 2049 Số sê-ri 2a9d19b2 Nhà phát triển và nhanh chóng
có thể tạo ra cú đấm cong 3D mod APK (Nâng Cấp Miễn Phí). Trong đó, có 2 liên kết với các cơ quan chức năng. 10 năm trước [HiệnẨn] Hầu hết những sản phẩm mà VOODOO मांगे đến đều có một nét đặc biệt । Nếu bạn từng trải nghiệm रोली परै, टॉवर भागो, बल राइडर घास गोली रश!, bạn có lẽ đang chờ nhà phát hành này công bố thêm những sản phẩm mới,
để xua टैन đi những thời जयान nhàm chán । सुडौल पचं 3डी 3डी Là kết quả của những nỗ lực của Voodoo. Bạn sẽ sớm thích trải nghiệm nó. Lối chơi mới tương tự như trò chơi đấm bốc trong The Active Punch 3D. Bạn chơi như một máy bay chiến đấu, với mục đích đánh bại mọi đối thủ trong đấu trường để trở thành một nhà vô địch. Tuy nhiên, trò chơi chỉ là
giả mạo và giải trí, không phải những cảnh đẫm máu như bạn đang nghĩ. Vào lúc bắt đầu trận chiến, bạn cần phải vuốt màn hình để tấn công. Vuốt thẳng về phía trước để thực hiện cú đấm thẳng hoặc vuốt sang trái/phải để đấm cung. Bàn tay của các nhân vật quá dài, vì vậy bạn không cần phải ủng hộ đối thủ. Khi bạn tấn công, cú đấm sẽ bay thẳng vào
vị trí của đối phương và làm anh ta bị thương (tất nhiên, nếu anh ta không tiến hành né tránh). Và cũng giống như bạn, ông có một số lượng hạn chế về sức khỏe. Khi nó mệt mỏi, bạn giành chiến thắng. Tôi đã chơi theo cách đó trong 30 cấp độ đầu tiên. Cho đến lúc đó, những trở ngại xuất hiện dày đặc và tôi cảm hứng cho đối thủ của tôi để áp dụng
chúng để đẩy chúng dưới đá. Nó thực sự hoạt động, nó giúp tôi có được thông qua 30 cấp độ nhiều hơn một cách nhanh chóng. Như bạn có thể thấy, có nhiều cách để chơi trong cú đấm cong 3D. Và kết hợp những yếu tố này làm cho trò chơi trở nên độc đáo trong quá trình kết hợp phong cách hành động với chiến lược. Trong phần tiếp theo của bài viết,
bạn sẽ có một cái nhìn rõ ràng. Chướng ngại vật hoặc các mặt hàng hữu ích? Có rất nhiều dãy nhà ở Akhara. Đầu tiên, tôi nghĩ rằng họ thực sự cản trở cuộc chiến, che khuất tầm nhìn và gây ra cú đấm của tôi bị lệch. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chính xác. Chúng chỉ chính xác khi đá / rào cản được cố định và không thể di chuyển. Trong phần còn
lại của trường hợp, bạn có thể đấm hàng rào, gián tiếp đẩy kẻ thù xuống vách đá hoặc khiến nó rơi xuống sàn nhà. Vào thời điểm đó, anh ấy không thể phòng thủ, anh ấy không thể tấn công, và đó là một cơ hội thực sự tốt để bạn giành chiến thắng. Khi phải đối mặt với những trở ngại nhất định, bạn có thể chọn điểm phòng thủ nào, di chuyển gần hơn để
làm cho đối thủ không thể tấn công. Tại thời điểm đó, bạn thực hiện các cú đấm tròn trong nháy mắt và chiếm ưu thế. Ngoài ra, còn có một vật phụ khác trong đấu trường 3D cú đấm cong. Đó là cú đấm - cú đấm siêu mạnh mẽ. Khi bạn nhìn vào sự xuất hiện của cú đấm, bạn có thể đấm nó thay vì đấm đối thủ. Cú đấm sẽ thay mặt bạn làm như vậy, khiến nó
bị ném ra khỏi sàn ngay lập tức. Thật dễ dàng, phải không? Nâng cấp kỹ năng và chiến thuật là không đủ để bạn thăng tiến trong hành trình giành danh hiệu trong Curvy Punch 3D. Bạn cần phải nâng cấp toàn diện về sức mạnh, sức khỏe và phạm vi tấn công. Trò chơi có ba nâng cấp, bao gồm sức mạnh, sức khỏe và căng ra. Trước khi trận đấu bắt đầu,
một hệ thống nâng cấp được hiển thị trên màn hình và bạn chỉ cần chạm vào phần bạn muốn nâng cấp. Nếu chúng ta không nâng cấp thì sao? Có lẽ, bạn sẽ Kết quả ngay lập tức chống lại đối thủ ở cấp độ 100. Anh ấy nhanh nhẹn, đấm bạn một lần và khiến bạn sụp đổ vì sức khỏe của bạn rất yếu. Trong các trường hợp khác, bạn không thể tấn công ở
một vị trí khi đối thủ biến mất và tấn công bạn. Bạn thất bại quá sớm và phải chơi cấp độ đó một lần nữa. Sau đó, bạn có thể muốn rằng, nếu căng của bạn (phạm vi) là một chút cao hơn, bạn có thể đảo ngược tình hình. Nhìn chung, nâng cấp là một yếu tố thiết yếu chống lại các đối thủ thông minh và mạnh mẽ. Và bạn cũng sử dụng hầu hết tiền thưởng
của bạn cho tính năng này. Mod APK phiên bản của Curvy Punch 3D Free Level: Tất cả ba nâng cấp trong trò chơi có giá $ 0. Bạn có thể nâng cấp bao nhiêu tùy thích. Tải xuống Trò chơi APK Mod Curvy Punch 3D cho Android Nếu bạn đang tìm kiếm một trò chơi để giải trí trong thời gian rảnh rỗi, bạn đã tìm thấy nó. Cong Punch 3D sẽ làm cho bạn cảm
thấy thoải mái trong nhiều giờ, với một vài swipes và chạm vào màn hình. Một trò chơi hành động thú vị không có yếu tố bạo lực. Điện.
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