
 
 

Proviron – Mesterolona 
Proviron ou Mesterolona é um remédio de uso oral indicado para tratar 
problemas como infertilidade, impotência ou hipogonadismo que resultam 
da baixa produção de hormônios sexuais masculinos, porém praticantes 
de musculação usam com a finalidade de ganhar um grande volume de 
massa corporal, já que ele proporciona a produção de músculos mais 
duros, com maior número de cortes e estriamentos. Seu preço é em torno 
de R$24. Ele é considerado um anabólico que não possui efeitos colaterais 
agressivos, aumenta o número e qualidade dos espermatozoides e repõe 
o nível de testosterona que naturalmente diminuem nos homens com o 
passar da idade. 

 

Benefícios do Proviron 
 aumenta o número e qualidade dos espermatozoides; 
 crescimento de cabelo; 
 apetite sexual; 
 massa muscular com melhor vascularização e maior rigidez dos 

músculos; 
 distribuição de gordura corporal; 

 Não sobrecarrega os rins; 
 Reduz o catabolismo; 
 Tem custo suportável. 

 

Já que este hormônio não é estrogênico, ele não causa ginecomastia, 
retenção de água em excesso, nem pressão alta. 

 

O Proviron estimula a construção de tecidos, reduz o catabolismo e ajuda 
para diminuir danos aos tecidos musculares. 

 



 

 
 

Como comprar Proviron? 
Sua venda é feita em farmácias de manipulação e em drogarias mediante 
prescrição médica. Porém, pode ser encontrado sem receita médica no 
mercado clandestino. O preço médio da caixa com 20 comprimentos de 
25mg é R$ 24. 
 

Forma de administração do Proviron 
O Proviron é um comprimido que deve ser ingerido inteiro com pequena 
quantidade de líquido. Cada dosagem tem uma meia vida de 12 a 13 
horas. Por isso é indicado dividir a dosagem a cada 8 horas ou 12 horas. 
 
 

Como funciona um ciclo de Proviron? 
A dose ideal de Proviron para homens varia de 50 a 70mg por dia, sendo 
em doses elevadas (100 a 150mg por dia). E para mulheres, de 25 a 50mg 
por dia. No total, um ciclo deve ser feito de 30 a 90 dias. 

 

Efeitos colaterais do Proviron 
 
 Acne; 
 Acentuada perda de cabelo; 
 Crescimento de pelos corporais. 
 Aumento do colesterol, que pode ser compensado com uma dieta 

restrita em gorduras saturadas e açúcares, além disso recomenda-se o 
uso de óleos de peixe. 

 Nas mulheres, pode desenvolver traços masculinos como uma voz 
grave e crescimento clitoriano. 

 



 

 
 

É importante tomar um antioxidante de colesterol e ter um treino voltado 
para a parte cardiovascular enquanto estiver fazendo uso do Proviron, 
como forma de manter as taxas de colesterol reguladas. 
 

Contraindicações do Proviron 

O Proviron é contraindicado em mulheres, pacientes com câncer da 
próstata, história de câncer no fígado ou com hipersensibilidade aos 
componentes da fórmula. 


