
 
 
Padronização: 40% L dopa 
Parte Utilizada: semente 
Nome científico: Mucuna pruriens (L.) DC.
Família: Fabaceae 
 
Sinonímia: Carpopogon atropurpureum, Dolichos pruriens
bernieriana Baill, Mucuna prurita. 
 
Nome popular: mucuna, nescafé, picapica, grano de terciopelo, pica, chiporazo, chiporro, ojo de buey, ojo de 
venado, fogaraté, grano Del mar, cowhage, velvet beans, cowitch, yerepe, atmagupta, kapikachu, kiwach, kevach, 
poonaikalli. 

CAS: 90064-10-1 

Posologia sugerida: 400 mg do extrato seco, 1 ou 2x/dia, ou conforme recomendação médica. Dose máxima: 
1500mg/dia. 

 
Composição química: 40 % L-dopa, alcaloides tetraidroisoquinolínicos
prurienina e prueienidina), alcaloides indólicos ( triptamina, 5
coenzima Q-10, NADH, D-chiro-inositol e seus galacto

 
DESCRIÇÃO 
 
Mucuna é encontrada principalmente na África tropical, índia e Caribe. Na Ayuverda é 
que trata como kampavata (kampa = tremores), um sintoma muito vinculado à doença de Parkinson.
 
Em 1937 L-dopa foi isolada das sementes de Mucuna, começando então os estudos para validar cientificamente os 
benefícios desta espécie. 
 
Reconhecida pelas suas propriedades afrodisíacas. Estimula a deposição de proteínas nos músculos e aumenta a 
força e a massa muscular. Aumenta os níveis de 
conhecido por estimular o estado de alerta e melhorar a coordenação.
 
INDICAÇÕES 
 
. Alternativa natural na doença de Par
. Neuroproteção 
. Impotência e disfunção erétil 
. Afrodisíaco, estimulante sexual 
. Estímulo da espermatogênese e melhor motilidade espermática
. Para aumentar a testosterona. 
. Anabólico e androgênio, fortalecendo os músculos e ajudando a estimu
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. Efeito anti-diabético 
, Antimicrobiano 
, Antioxidante 
. Hipertensão  
. Atividade hipoglicemiante 
 
MECANISMO DE AÇÃO 
 
 
. A melhora dos sintomas do mal de Parkinson é devida à conversão de L dopa em dopamina e a sua distribuição em 
partes do cérebro onde a deficiência é associada com o Parkinson. (Manyam et al., 2004 apud Houghton, 2005; 

Sathiyanarayana, 2007). 

 
.Quando a dopamina produzida pelos neurônios é afetada pela doença de Parkinson, resulta em tremores 
incontroláveis, rigidez dos músculos, dificuldades para falar, escrever e se equilibrar e lentidão de movimentos. A 
deficiência sub-clínica de dopamina é responsável pelo sentimento de depressão e falta de desejo sexual. 
 
. Mucuna pruriens extrato padronizado em L dopa estimula a secreção de hormônio de crescimento (GH) pela 
glândula pituitária. O Hormônio de crescimento é indubitavelmente o hormônio antienvelhecimento mais poderoso: 
encoraja a massa muscular e desencoraja a gordura de corpo, melhora a força e nivela a energia e aumenta o bem-
estar.  
 
.M.pruriens também é usado na medicina ayurvedica, para: restabelecer a libido (junto com Tribulus terrestris) 
aumentar os níveis de testosterona (como mostrado em um estudo controlado) e dopamina; em casos de 
esterilidade masculina e feminina (aumentando a contagem de esperma e encorajando a ovulação), melhorar a 
agilidade mental, coordenação motora.  
 
 
EFEITOS COLATERAIS 
 
Doses elevadas de Mucuna pruriens pode causar superestimulação, aumento da temperatura corpórea,  insônia, 
náuseas, transtornos gastrointestinais. 
 
 
CONTRAINDICAÇÕES 
 
Grávidas, lactantes, pessoas com síndromes androgênicas, não usar em combinação com IMAO, pessoas com níveis 
elevados de prolactina. Hipoglicêmicos e diabéticos uso sob supervisão médica (diminui a taxa sanguínea de açúcar). 
 
SUGESTÕES FORMULAÇÕES 

 
Aumento da libido e desempenho sexual em homens e mulheres 

 Mucuna pruriens.........200mg  
 Tribulus terrestris ......250mg 
1 cápsula 2 vezes ao dia. 
 

Parkinson / melhorar a agilidade mental / coordenação motora 
Mucuna pruriens.........200mg 

Lion´s mane.................200mg 

Tomar 1 cápsula 2 vezes  ao dia. 



 

Melhora saúde mental / Melhora função cognitiva / Ansiedade 
Chocolate Booster Cognitivo 

Mucuna pruriens.........300mg 

Lion´s mane.................200mg 

Tablete de chocolate qsp  500mg 

Ingerir 2 unidades dia. 

 

Afrodisíaco / Melhora densidade esperma / Aumenta testosterona / Desempenho sexual 
Mucuna pruriens..................200mg 

Kaempferia parviflora..........100mg 

Tribulus terrestris..................200mg 

Tomar 1 cápsula 1 vez ao dia. 
 

 

Praticantes de musculação, aumento dos níveis de testosterona, de massa muscular e 
diminui a gordura corporal 
Mucuna pruriens......400mg 

Black ginger.............100mg 

Black rice.................100 mg 

Tomar 1 cápsula 1 vez ao dia. 
 

Pré-treino  
Mucuna pruriens........300mg 

Asiaticoside.................. 60mg  
Kaempferia parviflora....75mg 
Mucuna pruriens......... 300mg  
Tiamina......................... 20mg  
Riboflavina.................... 30mg  
Nicotinamida................ 30mg  
Pantotenato cálcio...... 250mg  
Ácido fólico............... 400mcg  
Cianocobalamina........ 200mcg  
Tomar 30 minutos antes do treino  

 

Estimulante Sexual 
Mucuna pruriens.............  200mg  
Tribulus terrestris............. 350mg  
Cyanots vaga.................... 350mg  
Kaempferia parviflora........ 75mg 
Tomar 1 cápsula 1 vez ao dia. 

 

Ganho massa muscular / melhora rendimento prática esportiva 



Mucuna pruriens..............400mg 
Black rice..........................100mg 
Tomar  1 cápsula 1 vez ao dia. 
 
 

Coadjuvante infertilidade masculina ( melhora qualidade sémen, aumenta testosterona) 
 

Mucuna pruriens...............400mg 

Kaempferia parviflora.......100mg 

Tomar 1 cápsula 1 vez ao dia. 
 

Complexo fitoterápicos estimulantes -  Auxiliar Contra a Impotência e a Disfunção Erétil 
Mucuna pruriens............. 200mg  

Ashwagandha.................. 200mg  

Kaempferia parviflora......100mg 

Tribullus terrestris ...........500mg  
Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia. 
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