
sr-9011
REV-ERB AGONIST

     O QUE É REV-ERB

É um modulador seletivo dos receptores nucleares Rev-Erb no hipotálamo, músculos esqueléticos, fígado e 

tecido adiposo, que são responsáveis pela regulação dos ritmos circadianos do metabolismo. O principal 

efeito do SR9011 é acelerar o metabolismo e as reações aeróbicas, durante as quais as gorduras e os 

carboidratos são decompostos com a liberação de energia ATP.

     MECANISMO DE AÇÃO DO SR9011

Este receptor intracelular é uma molécula de proteína que está localizada no núcleo e está envolvida na 

regulação do ritmo circadiano da expressão gênica que afeta vários processos bioquímicos. Entre os processos 

"dependentes" do Rev-Erb estão o metabolismo de energia, carboidratos e gordura.

Sabe-se que a intensidade dos processos fisiológicos muda ao longo do dia. O metabolismo acelera durante o 

dia e desacelera à noite, atingindo valores mínimos tarde da noite. Os ritmos circadianos de atividade, 

frequentemente chamados de circadianos, são regulados por muitos mecanismos, incluindo receptores 

nucleares. Um desses reguladores é o Rev-Erb.

Sr9011 é um modulador Rev-Erb seletivo. Como agonista 

(estimulante) desse receptor nuclear, o SR9011 promove a 

ativação de genes que afetam a taxa de processos metabólicos, 

independente da hora do dia. 

A ingestão de SR9011 é acompanhada por um aumento na taxa 

de metabolismo de energia, lipídios e carboidratos. Os 

indicadores do metabolismo básico aumentam, a quebra dos 

ácidos graxos e da glicose nas reações de síntese aeróbia de 

ATP é acelerada.
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A ativação do receptor nuclear Rev-Erb no tecido adiposo retarda a síntese e acelera a degradação dos 
triglicerídeos. Os ácidos graxos livres formados a partir dos triglicerídeos entram na corrente sanguínea, atingem 
os músculos e são utilizados na via aeróbia da síntese de ATP.
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     BENEFÍCIOS SR-9011

Ÿ Aumenta os estoques de energia muscular

Ÿ Aumenta o gasto calórico.
Ÿ Acelera a recuperação pós-treino

Ÿ Aumenta os estoques de glicogênio..
Ÿ Estimula a produção natural de testosterona.

Ÿ Reduz os níveis de colesterol no sangue

Ÿ Aumenta drasticamente o metabolismo
Ÿ Promove a queima de gordura corporal

Ÿ Mantém  o resultado após o término do ciclo
Ÿ Melhora a definição muscular.

Ÿ Normaliza o metabolismo dos carboidratos

SR-9011....................................................................5mg

GW0742...................................................................5mg 

Aviar 60 cápsulas

Sugestão Posológica: Tomar 2 cápsula ao dia, uma 

pela manhã e uma a noite 

     SUGESTÃO DE FÓRMULA

QUEIMA DE GORDURA 
RECUPERAÇÃO MUSCULAR 

     INFORMACÕES IMPORTANTES

     CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA

5mg em 2 capsulas ao  dia, em um ciclo 
de 8 a 12 semanas

Meia-vida é de aproximadamente 24 horas

Indicado para Homens e Mulheres

Utilizar após refeições 

Não Requer TPC s

Ativo Dopping

CHEMICAL FORMULA: C23H31ClN4O3S

CHEMICAL NAME: 3-[[[(4-Chlorophenyl)methyl][(5-nitro-2-thienyl)methyl]amino]methyl]-

N-pentyl-1-pyrrolidinecarboxamide

CAS NUMBER: 1379686-29-9

          DADOS TÉCNICOS
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