
É a ciência que estuda a regulação dos níveis
hormonais  que deixam de ser  adequadamente
produzidos no organismo.
Os efeitos degenerativos que ocorrem no corpo,  devido
ao decl ínio hormonal ,  contribuem para o aparecimento
de doenças e fazem acelerar  o envelhecimento.
 
Assim,  a  Modulação Hormonal  permite aos indivíduos,
que apresentam sinais  e/ou sintomas de
envelhecimento,  a lcançar níveis  hormonais  ótimos,
compatíveis  com o início da vida adulta.  A
suplementação é feita através de hormonas
bioidênticas e nutrientes como aminoácidos,  vitaminas
e antioxidantes,  entre outros.
 
A terapêutica da Modulação Hormonal  é  adequada a
todos os pacientes que desejem melhorar a  sua
qual idade de vida e retardar o envelhecimento,  ou
simplesmente manter a  vital idade e o bem-estar  pelo
período mais  longo possível .  Este processo deve
associar-se a um regime al imentar e à  prática regular
de exercício f ís ico adequados.

MODULAÇÃO
HORMONAL

MEDICINA DO

SÉCULO XXI
A Medicina do Século
XXI,  tem como função
o desenvolvimento de
terapias de
rejuvenescimento
indicadas para
pessoas que,  após os
30 anos continuam a
apostar  na promoção
da sua saúde.
Após esta idade,  os
níveis  hormonais  do
ser humano começam
a decl inar .  Uma fraca
produção hormonal
provoca sintomas
como decl ínio de
energia,  aptidão f ís ica
e mental .

A MODULAÇÃO HORMONAL

O ELIXIR DA

JUVENTUDE



Estas são hormonas exatamente iguais  às que são
produzidas pelas nossas glândulas,  como: estradiol ,
progesterona,  testosterona e DHEA.
 
Estradiol :  Segregado pelos ovários,  a  sua produção é
drasticamente reduzida na menopausa.  Protege contra
patologias como a Doença de Alzheimer;  
Progesterona:  Segregada pelos ovários,  a  sua produção
na menopausa é reduzida a níveis  mínimos,  e  está
relacionada com o ciclo menstrual  e  gravidez.  Protege
contra patologias como o cancro da mama e do útero,
quistos do ovário e depressão pós-parto;
DHEA: Segregada pelas glândulas suprarrenais ,
precursora de outras hormonas sexuais .  Reduz o r isco
cardiovascular ,  diminui  o colesterol  e  gordura
corporal ,  est imula o s istema imunitário e ajuda na
sensação de bem-estar;
Testosterona:  É habitualmente associada ao homem,
mas encontra-se também no organismo feminino,
sendo produzida nas glândulas suprarrenais ,  testículos
e ovários.  Alguns dos benefícios são:  aumento da
massa muscular ,  redução da gordura corporal ,  aumento
da densidade óssea,  melhoria da saúde sexual ,
relacional  e  social  e  combate a depressão.

HORMONAS BIOIDÊNTICAS

As hormonas uti l izadas na modulação hormonal
bioidêntica são semelhantes às existentes no
organismo,  não só em estrutura como em funções,
sendo por isso:  mais  seguras,  mais  ef icazes e mais
fáceis  de otimizar .

MODULAÇÃO HORMONAL BIOIDÊNTICA O PERFIL

HORMONAL
Traçado através de
exames laboratoriais
ao sangue,  que inclui
além do estudo
hormonal  específ ico,
outros que permitem
ao cl ínico aferir  o
estado geral  de sáude
e a real  possíbi l idade
de apl icar  um
tratamento de
Modulação Hormonal ,
com recurso a
suplementação de
Hormonas
Bioidênticas e outros.
Após conhecer os
resultados obtidos,  é
definida a terapêutica
adequada para uma
recuperação do
equi l íbr io hormonal
de modo a alcançar
um padrão hormonal
ótimo.

CURIOSIDADE
A Somatropina
(Hormona do
Crescimento)  foi
isolada e usada pela
primeira vez para
efeitos de
tratamentos em 1956.
Desde então,  e  até
1989,  era obtida
através da hipófise,
glândula s ituada na
base do cérebro.



BENEFÍCIOS DESTA TERAPÊUTICA*
1º mês:  maior dinamismo,  sono mais  profundo e de
melhor qual idade,  maior otimismo,  pele rejuvenescida
e aumento da energia.
2º mês:  melhoria do tónus muscular ,  da função sexual ,
da qual idade da pele,  da digestão e do crescimento das
unhas e do cabelo.  Os benefícios manifestam-se ainda
no aumento da força muscular  e na redução de peso.
3º mês:  processos mentais  melhorados,  aumento da
dimensão dos músculos,  aumento do apetite sexual  e
aumento da f lexibi l idade corporal .
4º  mês:  desenvolvimento dos resultados obtidos nos 3
primeiros meses.
5º mês:  diminuição signif icativa do volume corporal
devido à redução da gordura em excesso.  A pele
apresenta-se agora mais  bonita,  espessa e elástica;  e  o
cabelo tem melhor aparência.
6º mês:  desaparecimento da celul ite,  melhoria da
visão,  maior estabi l idade emocional ,  s istema de defesa
imunitário fortalecido e apresentando maior
resistência às doenças (nomeadamente constipações e
gripes) .  Sal ienta-se ainda a redução de dor e edema
das art iculações (caso existam) e uma maior tolerância
ao exercício f ís ico,  bem como a melhoria do
funcionamento cardíaco e dos níveis  de tr igl icéridos e
colesterol  LDL.
 
*Os resultados e melhorias podem variar  de pessoa para pessoa.

HORMONA DE CRESCIMENTO HUMANA CURIOSIDADE
Entre 1959 e 1989,
dada a escassez da
Somatropina,  a  sua
uti l ização restr ingiu-
se às cr ianças com
problemas de
crescimento,  f icando
assim conhecida como
Hormona de
Crescimento.

PORQUÊ FAZER
MODULAÇÃO
HORMONAL?
O objetivo da
manutenção hormonal
é modular  as
hormonas para que o
sistema imunitário
fique mais  forte,  o
metabol ismo mais
eficiente e a
produção de massa
muscular  mais
acentuada.
Prevenindo e
retardando o
processo
degenerativo de
envelhecimento.
Repor as hormonas
que foram reduzindo
a sua presença no
organismo com o
envelhecimento,  pode
ajudar homens e
mulheres a regressar
às suas próprias
condições de
juventude,  viverem
mais anos,  mais
saudáveis  e com
melhor qual idade de
vida.

A modulação com Hormona de Crescimento voltou a
ser possível  a  part ir  de 1989,  com o surgimento da
técnica de engenharia genética recombinante,  que
permitiu a  sua produção laboratorialmente em larga
escala.  Tornando-se isenta do r isco de contaminação.


