
LINHA CLÍNICA NEW MILLEN 

Cápsulas 100% naturais formuladas com Tribullus terrestris, uma planta utilizada na Medicina Tradicional 
Chinesa, rica em compostos bioativos e que proporciona benefícios para a performance física e 
hipertrofia, além de auxiliar na melhora da fertilidade e da libido.

Ingredientes: Fruto tribulus em pó (Fructus tribuli /Tribulus terrestris L.), cápsula vegetal de HPMC.

Recomendações de uso: Conforme orientação de médico ou nutricionista.

PRÁTICA PARA 
CONSUMO

PADRONIZADO EM 
40% DE SAPONINAS 

ESTEROIDAIS

90 CÁPSULAS NA 
EMBALAGEM 

CONCENTRAÇÃO 
EQUILIBRADA

RICA COMPOSIÇÃO 
DE FITOQUÍMICOS

SEM CORANTES 
ARTIFICIAIS

TRIBULLUS 
TERRESTRIS  

Auxilia na melhora da 
fertilidade e da libido

Auxilia no estímulo da 
síntese de óxido nítrico

Contribui com a 
performance física

Rico em saponinas, 
flavonóides e alcalóides

Favorece a 
vasodilatação 

Possui potenciais ações 
imunomoduladoras



Já em outro estudo realizado por Tadayon et al. (2018), os efeitos da Tribullus foram avaliados em 
mulheres pós-menopausadas. Os achados sugeriram um aumento significativamente estatístico 
no desejo sexual.

PROPRIEDADES FUNCIONAIS 
SEGUNDO A CIÊNCIA!

A Tribullus terrestris é uma planta pertencente à 
família Zygophyllaceae com benefícios relacionados ao 
seu alto conteúdo de ingredientes ativos, em particular, 
saponinas esteroidais, flavonóides e alcaloides.

As principais atividades farmacológicas incluem 
ações afrodisíaca, anti-inflamatória, antiurolítica, 
antimicrobiana e antioxidante, frequentemente, 
utilizada em casos de infertilidade e perda de libido.  

Tribullus e proteção cardiovascular: 
A contribuição para a saúde cardiovascular 
associada ao uso de Tribullus se dá pela redução 
da pressão arterial, devido ao aumento da síntese 
de óxido nítrico e redução da atividade da enzima 
conversora de angiotensina. 
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Tribullus e libido: 
Diversos estudos demonstram a ação da Tribulus no aumento da libido em homens e em 
mulheres no climatério e na pós-menopausa, um efeito associado com as saponinas 
androgênicas presentes na planta. Vale et al. (2018) conduziram um estudo randomizado 
duplo-cego sobre a eficácia do uso da Tribulus em mulheres pré-menopausadas e com desejo 
sexual hipoativo, cujo os resultados mostraram melhora dos níveis séricos de testosterona livre 
e biodisponível, além de aumento significativo da libido. 


