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Fitoativo com elevada padronização em protodioscina 30%, com atividade androgênica. Atua como regulador 
hormonal e possui um efeito importante sobre o aumento dos níveis de DHEA - dehidroepiandrosterona 
e, consequentemente, de testosterona. É indicado para aumentar a libido sexual em homens e mulheres, melhorar a 
espermatogênese e a infertilidade, amenizar os sintomas do climatério e menopausa, além de auxiliar no ganho de massa 
muscular e melhora do desempenho, em praticantes de treino e exercícios físicos.
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Referências

Estudos clínicos
Estudo clínico avaliou 144 mulheres jovens com disfunção sexual. Após 90 dias de tratamento com o fitoativo de PROTUP®, 88% delas 
evidenciaram benefícios sobre a função sexual (Figura 1) e relataram melhoras em diferentes parâmetros, quantificados pelo FSFI – 
Female Sexual Function Index* (Índice de Função Sexual Feminina), que é um instrumento no qual as participantes atribuíram scores/
notas a diferentes aspectos da função sexual (Figura 2).

*Libido e desejo,  
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Dados comparativos sobre o padrão de desempenho sexual avaliado no estudo  
clínico com mulheres na pós-menopausa (Tabela 1 e Figura 3):

*QS- F – Quociente Sexual - Versão Feminina (instrumento de avaliação).
GUAZZELLI RM et al. Study of the effects of Tribulus terrestris and tibolone in postmenopausal women with sexual desire dysfunction.  

Arq Med Hosp Fac Cienc Med Santa Casa São Paulo. 2014; 59 (1): 20-26 (adaptado).

Figura 3 - Instrumento QS-F*
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*Material destinado ao profissional da área de saúde (médico, nutricionista ou farmacêutico).

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 180mg de PROTUP ®, duas vezes ao dia.

Contraindicações
A administração oral de PROTUP ®, nas doses recomendadas, 
apresenta boa tolerabilidade. Não deve ser utilizado em 
crianças, gestantes e lactantes.
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