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Bulbine Natalensis é uma planta nativa, 

originária da África do Sul, da 

família Asphodeloideae. É uma planta 

suculenta, ou seja, uma planta carnuda capaz 

de reter água em climas secos na maior parte 

e caracteriza- se por mudas de flores 

amarelas que são usadas em decorações de 

jardins. 

 
Bulbine natalensis, foi durante anos usados 

na medicina popular  para tratar a impotência 

e disfunção erétil. Tem mostrado efeitos hormonais consistentes, promovendo aumento 

de níveis de testosterona e hormônio luteinizante , melhorando a libido e o 

desempenho sexual. 
 

Para os homens, os níveis de hormônio tem uma ampla gama de benefícios tais como:  

aumentar os níveis de testosterona, potencializar a libido e a fertilidade, aumentar a 

força e os ganhos de massa muscular magra, os níveis de energia e a resistência, 

melhoria a recuperação pós exercício, maior proporção de músculo para gordura. 
 

 INDICAÇÕES: 

 

 Aumento de massa muscular magra 
 

 Maior energia e resistência 
 

 Aumento da força 
 

 Melhor recuperação pós-exercício; 
 

 Aumento da libido e desempenho sexual 
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Além disso, as folhas, raízes e seiva são usadas, respectivamente, para uma variedade de 

doenças: para o tratamento de picadas de insetos, picadas de mosquito, bolhas, feridas, 

úlceras na boca, pele rachada, para aliviar as queimaduras solares, desinfetar cortes e para 

acelerar a cura de contusões. Bulbine natalensis foi usada com segurança por milhares de 

anos na África do Sul, o que lhe conferiu o status de "medicina tradicional" sendo 

considerada segura para uso.  

 
 

  
Em 2009, pesquisadores da Universidade de Ford 

Hare na África do Sul publicaram os resultados de um 

estudo animal em que eles haviam dado a ratos 

machos extratos à base de água de Bulbine 

natalensis durante uma semana. Os resultados 

demonstram que ela ajuda a aumentar a 

testosterona, a progesterona, hormônio luteinizante, e 

os níveis de hormônio folículo-estimulante e diminuir 

os níveis de estrogênio.  

 

Um grupo de controlo foi dado 50 mg por kg de peso corporal de sildenafil, o princípio ativo 

do Viagra. Sildenafil teve pouco efeito sobre os níveis de hormônio luteinizante e de 

testosterona. O extrato Bulbine natalensis porém aumentou significativamente os níveis de 

hormônio luteinizante e de testosterona em doses de 25 e 50 mg por kg de peso 

corporal. Considerando que a concentração de estradiol diminuiu significativamente em 

todos os grupos de doses em extrato Bulbine natalensis (25, 50, e 100 mg por kg de peso 

corporal). No entanto, a dose de extrato de 100 mg por kg de peso corporal, diminuiu os 

níveis de testosterona no soro e de progesterona em ratos machos. A concentração de 

prolactina não foi afetada por todas as doses.  
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As figuras mostram que os extratos levaram 

a um aumento no número de vezes que os 

ratos machos experimentais acasalaram 

com as fêmeas. O efeito de Bulbine 

natalensis é maior do que o efeito de 

Sildenafil. Isso significa que o extrato 

aumenta o interesse sexual e esses dados 

iniciais de roedores sugerem que ele tem o 

potencial de superar o principal 

medicamento para disfunção erétil. Isto pode ser devido aos efeitos espetaculares do 

extrato em aumentar os níveis de testosterona. Roedores que receberam Bulbine 

natalensis tinham um nível de testosterona igual a 34,7% do grupo controle e, nesse 

mesmo grupo, o estrogênio foi 35% menor 

(50 mg por kg de peso corporal do 

grupo). De acordo com outro estudo pelos 

mesmos pesquisadores, publicado em 

2010, o extrato ativa as enzimas nos 

testículos.  

 
Estes resultados são indicativos do 

potencial estimulador sexual de Bulbine 

natalensis em ratos machos. O extrato 

aquoso do caule de Bulbine natalensis com doses (25 e 50 mg por kg de peso do corpo) 

pode ser utilizado no tratamento de perturbações do desejo ou libido, ejaculação precoce e 

disfunção erétil nos homens. Bulbine natalensis aumentou a taxa de sucesso de 

acasalamento e fertilidade devido ao aumento da libido, bem como os níveis de hormônios 

reprodutivos (testosterona, progesterona, hormônio luteinizante e hormônio folículo-

estimulante) em ratos machos.  
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INTERAÇÃO DE BULBINE COM OS HORMÔNIOS 

 
                  1 . Testosterona 

Um estudo foi realizado com ratos Wistar machos alimentados com Bulbine natalensis ( 

extrato aquoso do caule ) , que constatou aumento de testosterona circulante com doses 

de 25 , 50 e 100mg/kg de peso corporal . Os parâmetros de interesse não foram dose- 

dependente, e segue uma curva de sino; peso corporal com 50mg/kg de peso corporal, 

sendo a mais eficaz , seguido de 25mg/kg e 100mg/kg  

Com o grupo de controle apenas abaixo 1ng/mL testosterona circulante , a dose mais 

eficaz ( 50mg/kg ) aumentou a testosterona em aproximadamente 3.3ng/mL ( dia 1 ) , 

4.2ng/mL ( dia 7 ) , e 4.4ng/mL ( dia 14). níveis testiculares de testosterona seguiu um 

padrão semelhante, e em ambos o sangue e testamos a melhor dosagem foi de 50mg/kg 

seguida de 25mg/kg e 100mg/kg . 

Outros estudos que analisam os níveis de testosterona observam aumento de até 34,6 % 

do nível de controle em ratos machos em 50mg/kg peso corporal, embora 100mg/kg tem 

sido associada com uma queda não significativa nos níveis de testosterona abaixo de 

controle.  

A testosterona é confiável e reforçada em ratos, sendo bastante potente também. No 

entanto, as doses mais elevadas de 100mg/kg parecem ser tão potentes com 25mg/kg 

ou pior do que nada , diminuindo a testosterona . Dose é muito importante aqui, e uma 

curva de sino toxicológico existe Mecanicamente , a suplementação da dose ativa ( peso 

corporal 25-50mg/kg Bulbine natalensis ) está associada com um aumento das 

atividades de fosfatases alcalinas e ácidas .A atividade das enzimas fosfatase 

correlacionada tanto com aumentos de testículo e de testosterona. 
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Obteve-se um aumento do tamanho dos testículos ( 2-2,9 vezes maior do que o 

controle) , bem como aumentou o teor de glicogênio , a proteína e o ácido siálico foi 

observado em testículos de rato juntamente com o aumento dos níveis de testosterona 

testicular , depois de cerca de 7-14 dias após a suplementação de Bulbine natalensis. 

 

2. Hormônio Luteinizante 

LH demonstrou ser aumentada com Bulbine natalensis em ratos machos , e parece 

ser mais drástica ao longo do tempo , em vez de um efeito agudo . O único estudo que 

demonstrou aumentos de LH observou-se que a melhor dose ( 50mg/kg de peso 

corporal ) aumentou LH para 2ng/ml (com controle em torno 0.6ng/mL ) no dia 1, mas 

para 7ng/mL no dia 14.  

 

 

3. Hormônio folículo-estimulante 

Folículo - estimulante (FSH), também foi aumentado em ratos machos após o 

consumo de Bulbine natalensis , e semelhante aoHormônio  Luteinizante parece ser 

mais eficaz durante um longo período de tempo, mas com menos variação ao longo 

do tempo. Aumenta de 7 + / -0.2ng/mL para 11,2 + / -0.08ng/mL foram notados com 

50mg/kg de peso corporal. 
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4. Progesterona 

Aumentos de progesterona têm sido observados com 25mg/kg ( +31 %) e 50mg/kg (+70 

%). Uma diminuição de 41 % é considerado com 100mg/kg de peso corporal Bulbine 

natalensis . 

5. A prolactina 

Em doses de 25 , 50 e 100mg/kg de peso corporal em ratos não parecem influenciar 

significativamente as concentrações de prolactina no soro de ambos os sexos de ratos.  

6. Estrógeno 

O estrógeno parece ser diminuído em ratos machos após a suplementação de Bulbine 

natalensis diminuindo a 79,7 % do controlo a 25mg/kg , 65,1 % do controlo a 50mg/kg de 

peso corporal , e 76,7 % do controlo a 100mg/kg de peso corporal . Niveis de estradiol 

circulante na fora afetados em ratas. 

 

INTERAÇÕES COM ÓRGÃOS 

1. Fígado 

Um estudo toxicológico em ratos descobriu que a ingestão oral de 25 , 50 e 100mg/kg de 

peso corporal foi capaz de alterar as enzimas hepáticas e induzir alterações histológicas 

que são conhecidos por ser adversos. Os efeitos adversos sobre enzimas hepáticas 

aumentaram dose-dependente e ao longo do tempo. 

2. Rins 

Após a ingestão de 25, 50 e 100mg/kg de peso corporal Bulbine natalensis em ratos 

saudáveis , o exame histológico dos túbulos do rim observou distorções na arquitetura que 

pode ser indicativo de alguns efeitos tóxicos. 
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INTERAÇÕES COM ÓRGÃOS SEXUAIS E FERTILIDADE 

1. Testículos 

Após adição de 25-100mg/kg de Bulbine natalensis diariamente durante 14 dias os 

ratos aumentaram o tamanho testicular. Aumento do testículo: Proporção de peso 

corporal 0,35-1 com mais de 14 dias a 50mg/kg. Um outro estudo observando 

aumentos no tamanho testicular com as mesmas doses descobriram que o epidídimo , 

das vesículas seminais e da próstata não aumentou em tamanho. 

Ela também é capaz de aumentar o conteúdo de glicogênio testicular ao longo do 

tempo , mas não de forma aguda, assim como o conteúdo de ácido siálico, o teor de 

proteína e conteúdo de colesterol, todos com aumentos significativos no dia 1 , de 

forma agudas. 

2. Sexualidade  

Em doses orais de peso corporal 25-50mg/kg , Bulbine natalensis parece exercer 

efeitos afrodisíacos que podem ser secundárias à testosterona. Estes efeitos 

afrodisíacos , quando administrados em doses de peso corporal 25-50mg/kg , são mais 

eficazes do que Viagra em 50mg / kg de peso corporal .  

Surpreendentemente, os parâmetros do esperma, tais como a motilidade , viscosidade, 

contagem e morfologia não são afetados em todas as doses testadas de Bulbine 

natalensis .  

 
Outras funções relacionadas com a sexualidade e testosterona, tais como aumentos de 

tumescência peniana e uma redução no período refratário entre ejaculações. 
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SEGURANÇA E TOXICOLOGIA 

1. Geral 

O Bulbine natalensis não parece alterar o perfil de células vermelhas do sangue ( um teste 

de toxicologia padrão ) em ratos saudáveis , embora possa alterar a população de células 

brancas do sangue. As dosagens de 25 , 50 , e 100mg/kg de peso corporal acima de 14 

dias pode aumentar de células brancas do sangue ( WBC ), a contagem de 41,9 % , 26,1 

% e 38,5 % , respectivamente . Os níveis de neutrófilos, eosinófilos , basófilos, linfócitos e 

monócitos diminuíram, enquanto que as plaquetas aumentaram . 

 

Uma investigação preliminar em seres humanos ( apresentação de pôster encontrado aqui 

[9], apoiado financeiramente pela Sports Nutrition Research LTD que produziu o 

suplemento testado) a ingestão de 325 mg de Bulbine natalensis duas vezes por dia (total 

de 750 mg , separadas por 6 horas) durante 28 dias em homens saudáveis observado um 

ligeiro aumento na ALP ( 2 %, enquanto que o placebo diminuiu 2,4 % ) que foram 

consideradas como não sendo clinicamente relevante . 

 

 Não parece se repetir os efeitos tóxicos não letais demonstrados em roedores de um 

grupo de pesquisa com sede na África do Sul , enquanto que o estudo humano solitário 

em Bulbine (que é apoiado financeiramente pela produtora de Bulbine ) observou um 

aumento da enzima ALP fígado. 
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 Atualmente, as alterações histopatológicas que foram observadas em ratos não foram 

suficientemente abordadas nos seres humanos. Enquanto Bulbine 750mg não parece 

altamente prejudicial de acordo com dados preliminares. 

 ARTIGO 

Um artigo de 2010 publicado em Biologia Farmacêutica detalha os resultados de um 

experimento com Bulbine natalensis realizado no Departamento de Botânica da 

Universidade Sul-Africana de Fort Hare. Usando 60 ratos machos, divididos em grupos de 

15, os investigadores dosearam oralmente um grupo com 0,5 ml de água destilada e 

administraram o extrato de Bulbine natalensis para os restantes três grupos, que foram 

tratados com doses de 25, 50 e 100 mg por kg de peso corporal.Independentemente da 

dosagem, os ratos dos grupos Bulbine mostraram aumentos na proporção de peso dos 

testículos de peso corporal, com a concentração de testosterona no soro aumentada em 

todos os grupos, exceto o grupo de 100mg/kg (embora os resultados obtidos foram 

mostrados com este grupo, bem como, depois de receber sete doses diárias.) O grupo 

mediano (50mg/kg) se saíu melhor aqui, com os pesquisadores concluindo que havia 

alguma verdade por trás do uso folclórico desta erva para o desenvolvimento androgênico 

e anabólico. 

O estudo Biologia Farmacêutica não é o único que mostra a promessa na área de 

desenvolvimento androgênica, como um "prequel" de 2009 para este estudo (também 

realizado na Universidade de Fort Hare, pela mesma equipe de pesquisa que conduziu o 

estudo de 2010) determinou que os níveis de estrogênio caiu em 79,7% em ratos machos 

tratados com Bulbine. Neste caso, era o grupo de 25mg/kg que mostrou o maior 

sucesso. Por último, a concentração de prolactina - outra proteína valiosa no sistema 

endócrino de animais vivos - não foi negativamente afetada pelo tratamento Bulbine 

natalensis. 

  

 

PHD COMÉRCIO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA 

RUA ESTEVÃO BAIÃO, 748 – CAMPO BELO – SÃO PAULO – SP – BRASIL–ZIP CODE 04624-002 

CNPJ.55.717.565/0001-86 – IE. 111.477.560.111 – MS ANVISA AFE 1.08.597- 

WWW.PHDIMPORT.COM.BR – TEL. (55) 11 - 5542.4000 - (55) 11 – 5542.9000 
 

http://www.phdimport.com.br/


 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

                   BULBINE NATALENSIS 

                                                                                                  Bulbine natalensis extract 

  

 

Bulbine natalensis parece ser recebida de forma positiva pelos profissionais e jornalistas 

no mundo do fisiculturismo, como o Anthony Roberts, um escritor para uma revista de 

musculação Sul-Africano, que foi tão longe a ponto de dizer: "Se eu tenho sido altamente 

negativo sobre [outros] propulsores de testosterona ultimamente, é porque eu usei 

Bulbine natalensis. "Este mesmo autor afirmou que a atual escassez de suplementos com 

Bulbine natalensis no mercado não é uma questão de que seja inferior a  outros 

suplementos, mas sim uma questão de ser difícil de obter . Por meio de provas, o autor 

observa que, para ele obter um suprimento de 377 gramas, são necessários 8 quilos de 

matéria-prima seca e em pó. 

No entanto, o mercado de suplementos pode mudar rapidamente, uma vez conhecimento 

de estudos de sucesso torna-se mais generalizado (lamento Roberts foi escrito logo após 

a publicação do relatório de Biologia Farmacêutica, de modo que este pode não ter sido o 

caso ainda no momento da sua escrita). Existem alguns produtos disponíveis para 

compra a partir de grandes vendedores on-line, como a Amazon, onde você pode 

encontrar cápsulas Bulbine natalensis de Serious Nutrição Esportiva em garrafas de 60 

capsulas, e que prometem apenas 350mg do extrato por cápsula. Geração X também 

oferece uma fonte de 90 cápsulas de "acelerador de testosterona 'chamado Testabol, no 

varejo, cerca de US$ 35 - US$ 70, dependendo da marca de cada fornecedor. Este 

suplemento inclui um extrato de Bulbine  natalensis 10:1, que é destinado a trabalhar em 

sinergia com o extrato da casca de yohimbe, leite de cardo e zinco. Um composto 

chamado ProLensis marca registrada, da IronMagLabs, completa a lista de produtos 

disponíveis, 'UltraMaleRX ", que é vendido a cerca de US $ 43 para um fornecimento de 

60 cápsulas (esta também apresenta um extrato 10:1, trabalhando em conjunto com 

extratode  feno-grego, maca e Urtica dioica [Urtiga]. 
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Tem-se observado que, Bulbine natalensis pode ter um efeito sobre o número de 

leucócitos [glóbulos brancos] no sistema do paciente, juntamente com um aumento do 

risco de aterosclerose ou espessamento das paredes arteriais. Devido a este e outros 

efeitos colaterais (o tamanho dos rins e no fígado pode também ser alterados, quando 

doses elevadas o suficiente para aumentar a testosterona são utilizadas), é recomendado 

periodicamente  o "ciclo off"  de tratamento natalensis Bulbine da mesma forma como um 

faria com um tratamento de hormônios de crescimento.  
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DADOS TÉCNICOS 

 

           

 

           NOME POPULAR: Bulbine Natalensis 
 
 

        NOME CIENTIFÍCO: Bulbine natalensis extract 
 
 

        FAMÍLIA: Asphodelaceae 
 
 

        ORIGEM: África do Sul  
 

 

 

 

 

 

                       SUGESTÃO DE FORMULA 

 

          BULBINE NATALENSIS........................................................................500mg 

 

       Tomar 2 cápsulas VO, uma vez ao dia. 
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Bulbine natalensis é uma das poucas ervas que aumentam os níveis de testosterona 

e abaixam os níveis de estrógeno.  
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