Produto

Mucuna extrato seco

Nome científico

Mucuna pruriens (L.) D.C. var. utilis.

Nome popular

Bengal velvet-bean, Cowage velvet-bean, Florida velvet-bean, Lacunabean, Lyon-bean , Mauritius velvet-bean, velvete-bean, Yokohama
velvet-bean, guisante negro.

Ativos

Seus componentes de princípio são L-DOPA e os alcalóides bioativos
mucunine, mucunadina, mucuadinina, prurienina e nicotina como
também b-sitosterol, glutationa, lecina, óleos, ácidos venólico e gálico.
O L-Dopa é um precursor neurotransmissor, uma droga efetiva para
alívio na doença de Parkinson. A semente é um profilático contra
oligosperma e é útil no aumento da contagem de esperma, ovulação
em mulheres, etc.

Propriedades

Mucuna pruriens é uma planta proveniente da Índia, reconhecida pelas
suas propriedades afrodisíacas. Indicada no tratamento da doença de
Parkinson, da impotência sexual e como anabólico.
Possui propriedades:
·
·

Aumenta força e massa muscular;

·

Antienvelhecimento;

·

Aumenta o senso de bem-estar;

·

Aumenta a libido - Aumenta os níveis de testosterona;

·

Melhora a agilidade mental;

·
Dosagem usual

Afrodisíaca;

Melhora a coordenação motora.

400 mg uma vez ao dia ou em doses divididas ou conforme
recomendação médica. Estudos mostram que a dose diária máxima
tolerada por adultos, sem causar sintomas indesejáveis é de 1500 mg de
L-Dopa.

Efeitos colaterais

Doses elevadas de Mucuna pruriens pode causar superestimulação,
aumento da temperatura corpórea e insônia.

Contra-indicações

• A semente pode causar problemas de nascimento e estimular a
atividade uterina. Deve ser evitado por mulheres durante a gravidez.
• Mucuna pruriens mostrou ter a habilidade de reduzir o açúcar do
sangue. Aqueles com hipoglicemia ou diabetes devem usar somente
sob
•
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• Mucuna pruriens possui atividade androgênica, aumentando os níveis
de testosterona; pessoas com síndromes andrógenas excessivas devem
evitar

o

uso.

• Mucuna pruriens inibe a prolactina. Caso você tenha uma condição
médica resultando em níveis inadequados de prolactina no corpo, não
use

a

menos

que

sob

supervisão

médica.

• A semente contém alta quantidade de L-dopa. Levodopa é o
medicamento usado para tratar doença de Parkinson. Pessoas com
doença de Parkinson devem apenas usar sob supervisão médica ou um
indivíduo qualificado.
Conservação

Conservar ao abrigo da luz e umidade.
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