
     O QUE É O RECEPTOR PPAR

     MECANISMO DE AÇÃO

Gw0742
PPAR AGONIST

O PPAR são funções metabólicas celulares que regulam o equilíbrio energético, a absorção de ácidos graxos e 

a secreção e sensibilidade de insulina - basicamente reprograma as fibras musculares para aumentar a 

resistência e destruir a gordura  sem interferir no eixo hormonal.

Gw0742 aumenta a oxidação de ácidos graxos, aumentando a densidade mitocondrial nas células. O 

composto aproveita perfeitamente a gordura das células, bem como a gordura da dieta diária, utilizando-a 

como combustível primário. O uso de GW0742 aumenta o número de mitocôndrias no tecido muscular, o que 

resulta em um aumento na eficiência muscular. A alta concentração de mitocôndrias permite aumentar a 

eficiência dos processos metabólicos, permitindo gerar mais ATP. Por fim, aumenta a força de contração 

muscular e prolonga o tempo máximo de trabalho aeróbio.

 Pesquisas mostram que isso afeta muito o processo de aumento da taxa de miogênese, no caso de lesão 

muscular, a regeneração completa ocorre duas vezes mais rápido.

O GW0742 também é usado no processo de construção de tecido muscular. O mecanismo de ação é baseado 

na estimulação da expressão das citocinas antiinflamatórias IL-10 e do mRNA do TGF-β.
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     BENEFÍCIOS GW0742

Ÿ Reduz a inflamação

Ÿ Impacto positivo no coração
Ÿ Não suprime a testosterona natural
Ÿ Melhora a cognição

Ÿ Melhora a resistência à insulina

Ÿ Melhora a expressão do colágeno tipo 2 e também reduz 
indiretamente o desgaste da cartilagem

Ÿ Acelera a recuperação muscular
Ÿ Aumenta a resistência

Ÿ Ativa a oxidação de ácidos graxos (ajuda a destruir a gordura)
Ÿ Aumenta a massa muscular magra

Gw0742 também melhora o processo de condrogênese, ajudando a proteger as articulações da degeneração. 

Tem efeito benéfico no estado da cartilagem e articulações, favorecendo a síntese do colágeno tipo II e dos 

glicosaminoglicanos, componentes da cartilagem em humanos.

Além disso, a integração com GW0742 influencia, conforme mencionado, uma maior secreção do fator 

transformador de crescimento beta (TGF-β), influenciando as condições ideais das articulações. O fator TGF-β 

reduz o nível de ossificação, reduz a inflamação e aumenta a estabilidade das cartilagens.

     INFORMACÕES IMPORTANTES

     CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA

5mg em 2 cápsulas ao  dia, em um ciclo de 

8 a12 semanas

Meia-vida é de aproximadamente 24 horas

Indicado para Homens e Mulheres

Nao Requer TPC

Ativo Dopping

NOVO TEL.: 11 5091-5000 | WHATSAPP: 11 9.4084-1479
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