
             
                                                                                           
                                                               
                                     

 

 

 V           ™ 
 
Material Técnico 
 
Identificação 
  
Grau: Farmacêutico ( )  Alimentício (x)  Cosmético (  )   Reagente P.A. (  ) 
 
Uso:                 Interno (x) Externo (  )  
 
Especificação Técnica / Denominação Botânica: Extrato do veludo do chifre de cervo(Cornu Corvi  
Nippon Parvum). 
 
Equivalência: Não aplicável. 
 
Correção: 

Teor: Não aplicável.  
Umidade / perda por dessecação: Aplicável.  

Avaliar o fator correspondente ao teor e /ou umidade de acordo com lote adquirido verificando no 
certificado de análise e também sob avaliação farmacêutica da especificação e da prescrição. 
 
Fórmula Molecular: Não aplicável.  
 
Peso Molecular: Não aplicável.  
 
DCB:  Não aplicável.  
 
CAS: Não aplicável.  
 
INCI: Não aplicável.  
 
Sinonímia: Deer Velvet Antler, Deer Velvet , Velvet Antler, Cornu Cervi Parvum, Lu Rong (Hairy Young 
Horn). 
 
Aparência Física: Pó fino, marrom amarelado, com odor característico. 
 
Composição: O V           ™                          (                     )             
crescimento (Insulin-like Growth Factor - IGF-1, Epidermal Growth Factor - EGF), glicosaminoglicanas 
(sulfato de condroitina, eritropoietina, glicoesfingolipídeo, sulfato de glucosamina, ácido hialurônico, 
prostaglandinas, fosfolipídeos) e minerais. 
 

Características Especiais  
                                                

• Produto de origem animal     

• Produto de origem natural 

• Produto livre de glúten 

• Produto livre de lactose  
 

 
 
 



             
                                                                                           
                                                               
                                     

 

 

Aplicações  
 
Propriedades:  

• Aumenta os níveis de testosterona; 

• Estimula a performance sexual; 

• Estimula o aumento da força muscular e da massa magra. 
 
Indicações:  

• Alternativa à reposição hormonal com testosterona, se a reposição de testosterona não for 
indicada; 

• Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino (DAEM); 

• Melhora da performance sexual; 

• Melhora da performance física e atlética. 
 
Vias de Administração / Posologia ou Concentração: Uso Oral:  250-350 mg administrados 1 ou 2 
vezes ao dia. 
 
Observações Gerais: Não aplicável. 
 

Farmacologia  
 
Mecanismo de Ação: O aumento da síntese de testosterona ocorre por aumentar a expressão de 
S  R  P45        β-HSD. 
 
Efeitos Adversos: Efeitos menores como dores de cabeça e sangramento nasal foram observados 
com altas doses. 
 
Contraindicações / Precauções: Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas. É 
sugerido que homens com hiperplasia prostática, bem como pacientes que façam uso de 
anticoagulantes ou anti-hipertensivos, busquem orientação médica prévia. A segurança para gestantes 
e lactantes não está estabelecida. 
 

Referências Científicas  
 

O Velvet Antler (Veludo do Chifre) é utilizado na Medicina Tradicional Chinesa por mais de 2 
mil anos. Em diversos países como China, Japão e Coreia já designaram o Velvet Antler de  algumas 
espécies de veado (Deer Velvet Antler) como apropriadas para o uso medicinal.  

Nesses países, o Velvet Antler é comumente utilizado para aumentar a função sexual e 
retardar o processo de envelhecimento e seus efeitos positivos são bem documentados. 

No Sudeste da Ásia, algumas medicinas tradicionais são frequentemente a primeira escolha 
para tratar a Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino (DAEM) na tentativa de evitar os 
efeitos adversos da terapia de reposição de testosterona. 

O chifre do veado é o único órgão de um mamífero que pode regenerar-se continuamente. Na 
atualidade, muitas instituições de pesquisa internacionais estão interessadas em seus compostos 
ativos pelos seus diversos potenciais biomédicos. 

O veludo do chifre do cervo é removido de animais jovens criados em fazendas especializadas 
sob a supervisão de veterinários, de forma rápida e indolor, com mínimo possível de estresse para os 
animais. Nenhum animal é ferido ou caçado pelo veludo do chifre. 

Entretanto, existem estudos que discutem os mecanismos envolvidos na ação do Velvet Antler. 
Diversos deles sugerem que o polipeptídeo do veludo do chifre (Velvet Antler Polypeptide , VAP) é o 
principal componente ativo. 

De acordo com modernas pesquisas médicas, o VA tem provado possuir diversos efeitos 
farmacológicos, como o aumento do sistema imunológico e da força física, efeitos anti-inflamatórios, 
propriedades antioxidantes e melhoradora da função sexual. 
 

 
 
 



             
                                                                                           
                                                               
                                     

 

 

Estudos 
 

Síntese de Testosterona e Melhora da Performance Sexual 
 

Este estudo pré clínico foi realizado por pesquisadores do Department of Infertility and Sexual 
Medicine, The Third Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China. Foram 
selecionados camundongos machos com envelhecimento natural como modelo de Hipogonadismo 
Masculino Tardio ou Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino (DAEM). 

Os efeitos do VAP foram então avaliados na DAEM. Os resultados demonstraram que a 
administração de VAP melhorou a função sexual, aumentaram a síntese de testosterona in vivo e 
              x           S  R  P45        β-HSD em células Leydig em camundongos machos 
velhos. 
 

StAR: proteína reguladora aguda da esteroidogênese 
P450scc: enzima de clivagem da cadeia lateral do colesterol 
 β-HSD:   β-hidroxiesteróide desidrogenase 

 
O primeiro passo limitante na biossíntese de testosterona no testículo é a transferência de 

colesterol da membrana mitocondrial externa para a membrana mitocondrial interna. Este processo 
depende da ação de StAR. Depois disso, o colesterol é convertido em pregnenolona pelo efeito da 
enzima P450scc que reside na membrana mitocondrial interna. Em seguida, a pregnenolona é 
                                            β-HSD. 
 

Outras Propriedades Avaliadas 
 

Os pesquisadores em geral concordam que o Velvet Antler restaura, fortalece e protege as 
funções corporais e estudos modernos ocidentais indicam os seus potenciais usos benéficos:  
 

• Melhora da anemia; 

• Antienvelhecimento; 

• Anticâncer; 

• Anti-inflamação; 

• Controle da pressão sanguínea; 

• Saúde de ossos e articulações; 

• Estímulo de crescimento; 

• Melhora da performance atlética; 

• Fortalecimento do sistema imunológico; 

• Efeitos tônicos. 

 
Estudos clínicos 

 
R              x                                 V           ™                    1  

semanas de treinamento para avaliar os efeitos da suplementação combinada ao treinamento em 
repouso e à resposta hormonal estimulada pelo exercício. 

Os níveis de hormônios (testosterona e GH), força e desempenho foram avaliados antes, 5 e 
60 minutos após a atividade física. 
 
Resultado: 

GH 
Testosterona sérica  
Força e Desempenho  
Massa magra 

 
 
 
 
 
 



             
                                                                                           
                                                               
                                     

 

 

Um estudo duplo-cego, randomizado e controlado por placebo foi realizado com 38 homens 
                                     V           ™                                 resistência. Os 
indivíduos foram avaliados antes do início da suplementação e imediatamente após o treinamento. 
 

Resultado: 
Força muscular 
Resistência 

 
 

Em um estudo duplo-cego, 32 homens praticantes de treinos de resistência foram 
                       q             V           ™             T                               
de medições antes e imediatamente após 10 semanas de suplementação. 
  
Resultado: 

Capacidade aeróbica máxima (VO2 max)                                                12,2% LDL-c 
Força e Desempenho                                                                              Gordura corporal 
Massa magra                                                                                            
4,2% na repetição de supino 

             9,9% na repetição do agachamento 
                9,8% no VO2 

 

Farmacotécnica  
 
Estabilidade (produto final): Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas. 
 
pH Estabilidade (produto final): Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas. 
 
Solubilidade: Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas. 
 
Excipiente / Veículo Sugerido / Tipo de Cápsula: Excipiente para fármacos higroscópicos 
padronizado pela farmácia. Utilizar Cápsula Vegetal. 
 
Orientações Farmacotécnicas: Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas. 
 
Compatibilidades (para veículos): Não aplicável. 
 
Capacidade de Incorporação de Ingredientes Farmacêuticos (para veículos): Não aplicável. 
 
Incompatibilidades: Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas. 
 
Conservação / Armazenamento do insumo farmacêutico definido pelo fabricante: Acondicionar 
em recipientes herméticos, ao abrigo da luz, calor e umidade. Temperatura ambiente. 
 
Conservação / Armazenamento do produto final definido pelo farmacêutico RT da farmácia: De 
acordo o critério de conservação do insumo definido pelo fabricante, sugerimos conservar o produto 
final acondicionados em recipientes herméticos, ao abrigo da luz, calor e umidade. Temperatura 
ambiente, porém cabe também avaliação farmacêutica conforme a formulação, sistema conservante e 
condições do produto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
                                                                                           
                                                               
                                     

 

 

Formulações  
 

Uso Oral 
 

Alternativa Natural à Reposição de Testosterona 

V           ™ 250 mg 

Cápsula vegetal 1 UN 

Posologia: Administrar 2 cápsulas ao dia ou conforme 
orientação do prescritor. 

 

Aumento da Força e Desempenho 
Aumento da Resistência de Ossos e Articulações 

V           ™ 250 mg 

SiliciuMax® Pó 150 mg 

N      ™ qsp 25g 

Posologia: Tomar uma dose, 2 vezes ao dia. 

 

Alternativa Natural Testosterona-Like  
Aumento de Força e Massa 

V           ™ 250 mg 

Feno Grego Extrato Seco (Fenosídeos 50%) 150 mg 

Ajuga turkestanica Extrato Seco 
(Turkesterone 2%) 

250 mg 

V     PRO™ C             E           qsp 30g 

Posologia: Tomar uma dose, 2 vezes ao dia. 

 

Alternativa Natural à Reposição de Testosterona – 
Aumento de Força e Massa 

V           ™ 250 mg 

Cyanotis vaga Ex      S    (β-Ecdisterona 
70%) 

250 mg 

Laxogenina (5-Alpha-Hydroxy-Laxogenin) 50 mg 

Cápsula vegetal 1 UN 

Posologia: Administrar 2 cápsulas ao dia ou conforme 
orientação do prescritor. 

 

Alternativa Natural à Reposição de Testosterona – 
Aumento de Força e Massa 

V           ™ 250 mg 

Feno Grego Extrato Seco (Fenosídeos 50%)  250 mg 

Ajuga turkestanica Extrato Seco (Turkesterone 
2%) 

250 mg 

Cápsula Vegetal 1 UN 

Posologia: Administrar 2 cápsulas ao dia ou conforme 
orientação do prescritor. 

 

 

 

 



             
                                                                                           
                                                               
                                     

 

 

Aumento da Resistência Imunológica 

V           ™ 250 mg 

Wellmune® 250 mg 

Cápsula vegetal 1 UN 

Posologia: Administrar 2 cápsulas ao dia ou conforme 
orientação do prescritor. 

 

Aumento da Resistência de Ossos e Articulações 

V           ™ 250 mg 

SiliciuMax® Pó 150 mg 

Cápsula Vegetal 1 UN 

Posologia: Administrar 2 cápsulas ao dia ou conforme 
orientação do prescritor. 
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