
Este material foi desenvolvido exclusivamente como mera sugestão para o Setor de Marke�ng, Pesquisa e Desenvolvimento dos nossos Clientes. Todas as alegações técnicas e sugestões 
mercadológicas foram elaboradas pelo nosso departamento de marke�ng cien�fico, resultando em informações confiáveis e seguras. Contudo o nosso potencial Cliente deverá confirmar 
estas informações técnicas e mercadológicas, inclusive efeitos e estabilidade, das nossas matérias primas antes de adotá-las nos seus métodos e fórmulas. As formulações quando 
sugeridas são meramente informa�vas e baseadas em nosso melhor conhecimento até este momento por isso devem ser conduzidos testes preliminares de inteira responsabilidade de 
cada empresa para avaliar a exa�dão, perfeição, estabilidade e compa�bilidade dos ingredientes, estando a Distribuidora Pharmacopéia eximido totalmente de eventuais problemas 

decorrentes da não observação ou falta de testes complementares as formulações, manipulações magis�rais ou produtos finais. Lembramos que se trata de matérias primas/insumos/ingredientes e não produtos terminados ou 
acabados, e que estes, deverão seguir orientação de profissional técnico habilitado para formulação e/ou manipulação bem como da legislação em vigor para cada caso, aplicação e/ou registro. Nenhuma consideração, sugestão, 
formulação ou alegação aqui mencionada é considerada uma permissão de uso ou aplicação, nem uma indução de prá�ca, consumo ou violação de qualquer patente ou permissão. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações 
técnicas e sugestões mercadológicas desta matéria prima sem aviso prévio. Outrossim, são disponíveis as fontes bibliográficas dos trabalhos citados. Chamamos à atenção para, antes de divulgar qualquer informação pública, os 
regulamentos e diretrizes de propaganda de produtos do segmento a ser a�ngido sejam observadas, não cabendo a Distribuidora Pharmacopéia nenhuma responsabilidade pelo uso inapropriado destas informações e sugestões 
mercadológicas. Os produtos com patente requerida/concedida e marcas depositadas/registradas de propriedade da Distribuidora Pharmacopéia, seus inventores e associados somente poderão ser divulgados com expressa autorização 
e por tempo limitado. Para informações complementares tais como; amostras, testes, protocolos, ensaios e outras sugestões de fórmulas, contate nosso Serviço de Informação Magistral (SIM) 11 2148 7600.
*Para uso da marca, solicite autorização ao departamento de marcas e patentes da Distribuidora Pharmacopéia.

*U�lização da marca e do logo�po Follidrone® em suas fórmulas garantem Alta Qualidade, Eficácia e Segurança.
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Efeito mioanalgésico com hipertrofia
Barboza, Catarina de Andrade. et al. Universidade São Judas,2018.

Aumenta a a�vidade dos adipócitos marrons
Sing R.; M. Braga; Pervin S. Fron�ers in Cell and Developmental 
Biology, 2014

Aumento de novas fibras musculares
A.Sameri et al. Molecular and Cellular endocrinology, 2010

Es�mula a biogênese mitocondrial muscular
Ferrari C.K.B.; Silva W.J.M., Rev. bras. geriatr. Gerontol, 2011

Aumento de novas fibras musculares
A.Sameri et al. Molecular and Cellular endocrinology, 2010

Efeito ergogênico
Sing R.; M. Braga; Pervin S, 2014

Benefícios do 
Follidrone®

Aumento de novas fibras musculares
A.Sameri et al. Molecular and Cellular endocrinology, 2010
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1 - O que é Follidrone®?
Follidrone®, é um Complexo Fosfoproteico para 
Hipertrofia à base de ingredientes naturais, 
moduladores da miosta�na.

2 - O que é a Miosta�na (GDF-8)?
É um fator de crescimento (GDF-8), presente no 
organismo, que tem a capacidade de limitar o aumento 
das fibras musculares. Muitos fisiculturistas possuem 
maior facilidade em ganhar massa muscular, pois são 
privilegiados por terem menor biodisponibilidade da 
miosta�na.

3- Qual mecanismo de ação do Follidrone®?
Com base no estudo clínico realizado pela Universidade 
São Judas, em parceria com a USP e UNICAMP, 
Follidrone atua como antagonista do GDF-8 
promovendo aumento da força muscular e 
remodelando os parâmetros inflamatórios 
(Mioanalgesia), necessários para es�mular a prá�ca de 
exercícios de alta intensidade (HIT).
Follidrone® reduz níveis de miosta�na, exerce ação 
antagonista da a�vina e gera efeito ergogênico, criando 
um ambiente fisiológico sinérgico para hipertrofia 
muscular.

Conclusão:
A prá�ca de exercícios, com destaque  para o HITT, 
promove lesão muscular e  inflamação que na fase 
aguda causa leucocitose transitória e dor. Follidrone 
favorece reparo  e remodelamento tecidual  com efeito 
mioanalgésico  permi�ndo maior tempo em a�vidade 
levando a formação de novas fibras musculares – efeito 
hipertrófico com redução pós exercício dos níveis de CK 
e DL.

Informações farmacotécnica:
1) *Follidrone® pode ser manipulado juntamente a 
outros a�vos pré e pós-treino;
2) *Follidrone® respeita as dosagens recomendadas de 
crea�na, em uma fórmula manipulada de 10g/dia;
3) *1,5 a 10g/ dia divididos em duas tomadas, pré e 
pós-treino dissolvidos em água ou líquido de 
preferência, ou conforme recomendação do prescritor.

4- Como foi realizado o estudo clínico?
A Universidade  de  São Judas, em parceria com a USP e 
UNICAMP, avaliou a eficácia do insumo Follidrone®, em 
jovens pra�cantes de Treino Intervalado de Alta 
Intensidade (HIIT) em relação a inflamação causada 
pelo exercício.
Estudo Cross Over, com jovens do gênero masculino, 
fisicamente a�vos (+ 6 meses).
•Coleta de Sangue, Anamnese, Bioimpedância, Teste 
de 1RM, TE e CK.
•(HIIT)  4 vezes por semana por 10 dias. Na sequência 
nova coleta de sangue (pós treino).
•(HIIT) 4 vezes por semana por 20 dias com Follidrone, 
5g pré-treino e 5g pós treino via oral. Na sequência 
coleta de sangue.

PERGUNTAS MAIS
FREQUENTES

Mecanismos de Ação

Hipertrofia Muscular

Ação antagonista
do GDF-8

Efeito Mioanalgésico
e hipertrófico Efeito Ergogênico

Intensifica a prática
de exercícios físicos

Antagonista de
receptores de ativina

Síntese Proteica

Ativa MAPK
Metabolismo

glicose

Ativa FOXO
Inflamação 

e dor

Aumenta a
biogênese

mitocondrial

Inflamação Envelhecimento

Atrofia muscular Apoptose

Efeito
hormético

Miogênese Ativa mTOR

Sinalizando
hipertrofia (+)

Reduz os níveis
que se ligam no
receptor da fibra

muscular

Reduz:

MATERIAL RESTRITO - NÃO PODE FICAR DISPONÍVEL AO PÚBLICO LEIGO. Este é um material suges�vo de marke�ng. Pholia Roja® é um insumo (matéria prima). Não se trata de um produto acabado ou 
um medicamento registrado na ANVISA. Não pode ser ingerido como tal. Somente mediante uma formulação Magistral com receituário ou em composição de um produto homologado. Este insumo 
poderá ser fornecido somente à granel para as empresas cadastradas em nosso banco de dados. Distribuidora Pharmacopéia - Copyright 2021 - FAQ FOLLIDRONE®

CAC • CENTRAL DE ATENDIMENTO CIENTÍFICO ǀ desenvolvimento@a�m.com.br Tel: (11) 2148-7600

DISTRIBUIDORA
Somos desenvolvedores de extratos vegetais naturais. Se você deseja algum extrato especialmente para o seu negócio. Fale conosco.
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Follidrone é um insumo “Wada Free” por se tratar de um complexo totalmente natural.

Parâmetros Inflamatórios Avaliados:

Para mais informações e obter acesso 
as referências bibliográficas clique no 
QRCODE e preencha solicitação.
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