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Velvesterone™
Suplemento para Aumento da Força 
da Massa Magra



Velvesterone™

Suplemento natural indicado para praticantes de atividades físicas, principalmente de resistência
já que contém os fatores de crescimento IGF-1 e EGF, além de aumentar testosterona e GH, 
contribuindo para elevação dos níveis de força e massa magra.

Velvesterone™

Velvesterone™

Produto natural, derivado do Deer Velvet Antler. É composto por
fatores de crescimento (Insulin-like Growth Factor - IGF-1, Epidermal
Growth Factor - EGF), glicosaminoglicanas (sulfato de condroitina,
eritropoietina, glicoesfingolipídeo, sulfato de glucosamina, ácido
hialurônico, fosfolipídios) e proteínas (colágeno, aminoácidos), 
além de minerais.

Propriedades:

Estimula o aumento de massa muscular;
Aumenta os níveis de testosterona e GH.

Posologia/ Concentração:

Via oral: 500 mg, 1 ou 2 vezes ao dia

Indicação

Suplementação natural – Testosterona-like;
Melhora da performance física – Aumento de força;
Treinos de resistência.

Mecanismo de ação do Velvesterone™
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StAR: proteína reguladora aguda da esteroidogênese.
P450scc: enzima de clivagem da cadeia lateral do colesterol.
3β-HSD: 3 β-hidroxiesteróide desidrogenase.
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Síntese de Testosterona e Melhora
da Performance Sexual

Um estudo pré-clínico demostrou que a administração de VAP (Velvet Antler Polypeptide) melhorou a função sexual, aumentou a síntese de 
testosterona in vivo e aumentou a expressão de StAR, P450scc e 3β-HSD em células Leydig em camundongos machos velhos.



Aumento de Força e Massa Magra

Velvesterone™

Evidências no Aumento da Força Muscular

Remadores dos sexos masculino e feminino ingeriram 
Velvesterone™ ou placebo durante 10 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:

Resultado:

Resultado:

Um estudo duplo-cego, randomizado e controlado por 
placebo foi realizado com 38 homens ativos para determinar 
os efeitos de Velvesterone™ nos treinos de força muscular 
e resistência.

Os indivíduos foram avaliados antes do início da 
suplementação e imediatamente após o treinamento.

GH
Testosterona sérica
Força e Desempenho
Massa magra

Capacidade aeróbica máxima (VO2 max)
Força e Desempenho
Massa magra
4,2% na repetição de supino
9,9% na repetição do agachamento
9,8% no VO2

12,2% LDL-c
Gordura corporal

Força muscular
Resistência

Em um estudo duplo-cego, 32 homens praticantes de treinos de resistência foram randomizados em grupos que ingeriram Velvesterone™ ou 
placebo. Todos participaram de uma série de medições antes e após 10 semanas de suplementação.



Velvesterone™ 500 mg
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Sugestões de formulações

Nutelin™
Pasta de avelã com cacau e leite de coco. 0% adição de açúcares, soja, lácteos, glúten, gordura trans e ingredientes de origem animal.

Vegan PRO™
Base proteica vegana rica em aminoácidos essenciais e não essenciais. 0% adição de açúcares, soja, lácteos, glúten, gordura trans e 
ingredientes de origem animal.

Silanox® 
Composto pela complexação de monometilsilanetriol (MMST) com teor mínimo de 2,8% de Si elementar e goma acácia. Indicado para 
quelação de alumínio e melhora da densidade mineral óssea

Aumento de Força e Desempenho e
Resistência de Ossos e Articulações

Testosterona-Like Aumento de 
Força e Massa

Velvesterone™ 500 mg

Silanox®  150 mg

Nutelin™ qsp 25 g

Posologia: Tomar uma dose, 2 vezes ao dia.

Posologia: Tomar uma dose, 2 vezes ao dia.

Ajuga turkestanica Extrato Seco 
(Turkesterone 2%)

Feno Grego Extrato Seco 
(Fenosídeos 50%) 150 mg

250 mg

Vegan PRO™ Chocolate com Especiarias qsp 30 g


