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QUEM É

YUMON EATON
Yumon nasceu e foi criado em Fort
Lauderdale. Ele se formou na Florida State
University em 2009 com bacharelado em
Psicologia e Inglês. Assim que se formou,
Yumon começou como professor antes
de perceber que trabalhar com crianças
pequenas não era para ele.
Pouco depois, ele começou a trabalhar com
os idosos, o que continua a fazer até hoje.
Yumon e seu sócio fazem um belo trabalho
social, no qual eles visitam instalações
de baixa renda, onde eles realizam aulas
de ginástica em grupo utilizando uma
variedade de exercícios. Eles também fazem
aconselhamento nutricional e seminários
sobre vida saudável em cada visita. Tudo isso
sem nenhum custo para os participantes.
Muitos dos idosos que eles encontraram
têm doenças e distúrbios muito debilitantes.
A maioria tende a ser vítimas de derrame,
diabéticos e pacientes com câncer.
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Ele não é do tipo de cara que curte baladas
e festas. Ele prefere relaxar em casa,
vendo um bom filme e comendo uma boa
refeição. Sua personalidade e dedicação
se encaixam perfeitamente nos requisitos
de um grande fisiculturista. A prova disso é
que Yumon conquistou o seu Pro card de
forma incontestável durante o Mr Olympia
Weekend, em Dezembro de 2020.
Um dos pontos fortes em seu físico, que
fizeram toda a diferença nessa conquista
foram seus ombros. E nesse e-book, Yumon
vai te mostrar como conquistar ombros
maiores, mais redondos e dar aquele aspecto
mais largo ao seu físico.
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O objetivo principal de tudo isso é aumentar a
funcionalidade e tornar a vida diária mais fácil
para eles, ou seja, entrar e sair da cama mais
fácil, ir e vir do banheiro, etc. Yumon tem feito
isso há mais de dez anos e absolutamente
ama isso . Fora do fisiculturismo, essa é sua
maior paixão.

Ele começou a treinar musculação como
parte da preparação física para jogar futebol
no colégio. Durante a faculdade, o foco
de Yumon mudou e ele se concentrou no
powerlifting. Durante uma competição de
powerlifting, um organizador de shows
de bodybuilding viu talento em Yumon e
o convidou para competir nos palcos do
fisiculturismo. Yumon competiu e venceu
o Overall desse show e se apaixonou pelo
bodybuilding.
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A N AT O M I A D O

TREINO DE OMBROS

ARTICULAÇÃO DO OMBRO
A região do ombro é uma das mais
complexas em nosso corpo. Ela é composta
por três ossos: Escápula, Clavícula e Úmero.
Esses ossos se articulam entre si e formam
algumas importantes articulações que serão
de nosso interesse - Articulação AcrômioClavicular e articulação Gleno-Umeral.
A articulação do ombro é a mais móvel em
nosso corpo. Devido à sua construção,
em forma de bola e soquete, podemos
movimentar nosso ombro em praticamente
todas as direções e isso nos permite realizar
uma extensa lista de movimentos.
Mas essa mobilidade vem com um preço
- instabilidade. A articulação do ombro é

estabilizada principalmente por um conjunto
de músculos chamado manguito rotador.
Esse grupo de 4 músculos tem o papel de
manter o correto posicionamento da cabeça
do úmero em relação à cavidade glenóide.
Além do manguito rotador, outros músculos
da região do ombro tem como parte de suas
funções, atuar na estabilização do ombro.
Por isso, é muito importante manter a
musculatura da região do ombro sempre
treinada e fortalecida para prevenir lesões e
manter nossa capacidade de treino sempre
no máximo.

MÚSCULOS

TRAPÉZIO

Os músculos do ombro são os componentes
mais importantes nesse sistema já que eles
são responsáveis por gerar todo o suporte
para a mobilidade articular e todos os
movimentos realizados nesta região.

O trapézio é um grande músculo que fica na
parte superior das costas. Ele tem o formato
trapezóide, por isso o seu nome. Ele se
estende desde a base do crânio até a última
vértebra da coluna torácica. É um músculo
grande e extenso - que realiza vários
movimentos diferentes. Muito se discute se
o trapézio é parte do ombro ou das costas.
Na verdade, o trapézio faz parte dos dois.
Embora o nosso músculo alvo nesse treino
não seja o trapézio, é impossível fazer os
exercícios de ombro sem algum auxílio dele.

MANGUITO
R O TA D O R
O Manguito Rotador é um sistema de quatro
músculos - Subescapular, Infra-espinhoso,
Supra-Espinhoso e Redondo Menor. Eles são
os principais responsáveis por basicamente
manter o seu braço ligado ao seu corpo.
Além disso, eles realizam rotação interna e
externa do úmero. São músculos profundos,
que não podem ser vistos, mas seu papel é
fundamental em todo tipo de exercício.

O trapézio pode ser dividido em três
partes:
A parte superior faz a elevação das
escápulas, consequentemente dos ombros.
A parte medial faz a abdução das escápulas
- quando você junto uma escápula na outra,
estufando o peito para fora.
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A parte inferior faz a depressão das
escápulas - portanto, baixa os ombros.
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Em treinos de ombros, teremos basicamente
a ação da parte superior do trapézio em
movimentos como elevação frontal e lateral,
por exemplo.
As partes medial e inferior acabam sendo
bem solicitadas nos treinos de costas.

dragonarmyoficial.com

A N AT O M I A D O

TREINO DE OMBROS
D E LT Ó I D E
O grande astro do treino de ombros é o
deltóide. O deltóide é o músculo mais
superficial do ombro, tem o formato de delta,
por isso o seu nome. O Deltóide se origina
e insere em diversos locais diferentes e isso
permite que cada uma de suas três partes
realize movimentos específicos.
O Deltóide Anterior - fica localizado na parte
da frente do ombro, bem próxima ao peitoral
maior. O Deltóide anterior é responsável
por elevar o seu braço à frente ( como
quando você vai tocar a campainha). Esse
movimento é chamado de flexão do ombro.
O Deltóide Medial - fica localizado bem no
meio do ombro. Quando olhamos alguém
de frente, os deltóides medial são a parte do
ombro que mais se destacam lateralmente.
Essa região tem o papel de elevar o seu
braço lateralmente, que também é chamado
de abdução. Essa região tem um importante
papel na obtenção daquele visual largo e
arredondado dos ombros.
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Os movimentos básicos realizados por
ele são as elevações - frontais e laterais
e os crucifixos invertidos e variações. O
desenvolvimento - movimento no qual
empurramos um peso (seja barra, halteres
ou máquina) para cima é um importante
movimento no treino de ombros.
Nesse treino, Yumon mostrará como aliar
técnicas de intensidade para aumentar o
tempo sob tensão, aumentar o tempo de
trabalho de cada série e aumentar o seu
sofrimento - pois você irá enfrentar uma
intensidade nunca antes vista e seus ombros
vão queimar… muito.
Mas como bem sabemos, sem esforço e
disciplina não chegaremos a lugar nenhum.
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O Deltóide Posterior - Fica localizado na
região posterior do ombro e geralmente é a
porção mais negligenciada do deltóide. Seu
papel é realizar a extensão do ombro - levar
os braços para longe do corpo e para trás como no crucifixo inverso.

O Deltóide tem uma alavanca óssea
desfavorável, mas consegue gerar um
pouco mais de força devido à arquitetura
de suas fibras musculares. Ele também tem
uma característica de “resistência” falando
de maneira bem simplista. Ou seja, para
desenvolver nossos deltóides, utilizar séries
mais longas, ou estratégias que aumentem o
tempo de cada série é algo fundamental.

dragonarmyoficial.com

O TREINO:

CONCEITOS

E S T Í M U L O S M E TA B Ó L I C O S
Como pudemos ver na parte de anatomia,
os deltóides são capazes de trabalhar
durante mais tempo e são geralmente mais
bem estimulados quando fazemos séries
mais longas e mantemos os intervalos mais
curtos.
Nesse treino, usamos intervalos curtos - de
45 segundos - para manter a intensidade
alta e gerar um grande acúmulo de lactato
e metabólitos. Isso tudo contribui de demais
para um estímulo hipertrófico metabólico
muito forte nos deltóides.

Quanto mais fadiga localizada, maior a
percepção de esforço. Isso obriga o sistema
nervoso a utilizar e recrutar ainda mais
fibras - o que aumenta consideravelmente o
estímulo.
Poucos são os que suportam tal nível de
queimação e desconforto, mas aqueles que
conseguem - são os que terão mais ganhos!
Se esforce, foque no objetivo e esqueça a
dor.

2 1 PA R A O M B R O S
A M P L I T U D E D E M O V I M E N T O L I M I TA D A /
T E N S Ã O C O N S TA N T E
Existe um exercício old school para bíceps
chamado Rosca 21. Nele, fazemos 7
repetições de rosca direta barra com
amplitude completa, sem descanso,
7 repetições com amplitude limitada realizando apenas a metade superior do
exercício e por fim, mais 7 repetições
apenas na metade inferior do movimento totalizando 21 repetições.

No caso desse treino, usaremos o exercício
de elevação lateral na máquina. A máquina é
o ideal aqui, pois permite maior estabilidade,
caso não tenha acesso a uma máquina
dessas na sua academia, utilize elevação
lateral com halteres. A intenção aqui é
causar um grande acúmulo de metabólitos
e um grande estímulo hipertrófico sem
necessariamente utilizar uma carga enorme.

Por isso o nome rosca 21. É claro que 21 ,
dividindo as amplitudes em 7 - 7 - 7 é algo
arbitrário e esses números podem ser
mudados. Podemos fazer 8 - 8 - 8, ou 10 - 10
-10 ou até 5 - 5 - 5. Enfim, não existe uma
regra aqui quanto ao número.

Não é um treino no qual se deve utilizar
cargas muito elevadas. Lembre-se sempre
de atingir o alvo de repetições. Não adianta
colocar muita carga e fazer a série pela
metade, ou realizar o exercício da proposta.

O fator mais importante é estender a série e
trabalhar em diferentes pontos da amplitude.
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Séries combinadas são quando realizamos
dois exercícios para o mesmo grupo
muscular sem intervalo entre eles. Fazemos
isso para prolongar a série e dobrar o tempo
sob tensão ao qual o músculo é exposto.

o

co

SÉRIES COMBINADAS
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Nesse treino, iremos utilizar esse conceito
nos exercícios com foco em deltóide
posterior. São músculos relativamente
pequenos, mas que suportam uma grande

quantidade de trabalho e tem uma boa
resistência à fadiga. Por isso, essa técnica é
sempre uma boa opção.
Utilizamos
esse
princípio,
exercícios
combinados sem nenhum intervalo para
forçar o nosso corpo a recrutar e estimular
todas as fibras possíveis, desde aquelas que
são mais fortes até aquelas que são mais
resistentes à fadiga.

dragonarmyoficial.com

O TREINO:

CONCEITOS
TRI-SETS

Quando realizamos três exercícios diferentes
sem descanso entre eles, estamos fazendo
uma Tri-Set. Se você achou as séries
combinadas difíceis, prepare-se para um
desafio ainda maior. Só os realmente fortes
vão sobreviver aqui.
O princípio é o mesmo das séries
combinadas. Pegue três exercícios para o

mesmo grupo muscular, realize uma série de
cada na sequência, sem intervalo. Geralmente
utilizamos exercícios monoarticulares, pois a
fadiga geral é tão grande que estaríamos nos
expondo a um grande risco de lesões caso
agrupássemos exercícios compostos, que
suportam grandes cargas.

N E G AT I VA L E N TA
Nos treinos de musculação estética, temos
duas principais fases em uma repetição. A
fase concêntrica, ou positiva, que é quando
o músculo está encurtando. Por exemplo,
durante uma elevação lateral, a fase positiva
é quando estamos levantando o peso. Para
levantar o peso, o deltóide se encurta, certo?
Também temos a fase excêntrica, ou negativa
- que é quando o músculo se alonga durante
a repetição. Em uma elevação lateral, a fase
negativa é quando estamos baixando o
peso.
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Em determinadas situações, podemos
manipular a velocidade de fase negativa, a
realizando bem devagar, para colocar mais
tensão, consequentemente, mais estímulo
de hipertrofia no músculo.
Isso deve ser realizado esporadicamente,
pois as repetições negativas geram um
grande stress nervoso central e uma grande
fadiga sistêmica. Então, se utilizarmos esse
artifício sempre, provavelmente iremos entrar
em overtraining.
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A ciência demonstrou exaustivamente que
é possível gerar muito mais tensão na fase
negativa. Sabemos que expor o músculo a
tensão é um dos princípios fundamentais da
hipertrofia.

Por isso não deveríamos negligenciar
nunca a fase negativa de nossos exercícios
e ela sempre deve ser realizada em uma
velocidade um pouco menor do que a fase
positiva.

dragonarmyoficial.com

TREINO

O TREINO:

EXERCÍCIOS
E L E VA Ç Ã O L AT E R A L

Antes de começar o treino, um aquecimento
local é muito indicado. Serão realizadas duas
séries de 20 repetições com carga bem leve
para aumentar a irrigação sanguínea e aquecer
bem a região dos ombros.

(MÁQUINA)

da sua vida. No final de cada série, também
iremos utilizar o conceito de negativa lenta.

Comece fazendo 20 repetições do movimento
completo. Em seguida, sem descanso, 20
repetições realizando apenas a metade
Agora que estamos prontos, vamos ao superior do exercício. Sem descanso, realize
exercício. Nesse treino utilizamos uma mais 20 repetições utilizando apenas a metade
máquina, mas você pode realizar esse inferior do movimento.
movimento normalmente com halteres. É um
exercício que foca nos deltóides medial.
Ainda sem descanso, realize mais cinco
repetições com amplitude completa, porém
Vamos utilizar aqui o conceito de amplitude - realizando a fase negativa lenta - se esforce
limitada. São séries super longas, que vão para que a negativa dure entre 3 e 4 segundos.
expor seus deltóides a uma grande queimação,
mas já vão garantir um dos pumps mais loucos

Como realizar
o movimento
com halteres:
1 - Em pé, segure um par de halteres com os
braços estendidos quase totalmente e as palmas
das mãos voltadas para as suas coxas. Não
estique totalmente seus cotovelos, mantenha uma
pequena flexão nessa articulação.
2 - Comece a levantar lateralmente os braços
até que seus braços fiquem paralelos ao chão.
Nesse ponto é muito importante que as mãos,
cotovelos e ombros estejam todos alinhados
horizontalmente. Você não quer ver a sua mão
mais alta que seu cotovelo, por exemplo.
3 - Desça lentamente os braços até chegarem
bem próximos ao seu tronco, mas sem
necessariamente tocar no seu tronco. Repita.

Como realizar
o movimento
com máquina:
1 - Sente na máquina, segure nas manoplas e
posicione seu cotovelo e antebraço na parte
acolchoada no aparelho.
2 - Comece a levantar lateralmente os braços
até que seus braços fiquem paralelos ao chão.
É muito importante que você foque em empurrar
com o cotovelo, não com a mão. Seu cotovelo e
antebraço nunca deveriam sair de contato com a
parte acolchoada do braço do aparelho.
3 - Desça lentamente os braços até chegarem
bem próximos ao seu tronco, mas sem
necessariamente tocar no seu tronco. Repita.

Como realizar o movimento com máquina:
1 - Sente na máquina, segure nas manoplas e
posicione seu cotovelo e antebraço na parte
acolchoada no aparelho.
2 - Comece a levantar lateralmente os braços
até que seus braços fiquem paralelos ao chão.
É muito importante que você foque em empurrar
com o cotovelo, não com a mão. Seu cotovelo e
antebraço nunca deveriam sair de contato com a
parte acolchoada do braço do aparelho.
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3 - Desça lentamente os braços até chegarem
bem próximos ao seu tronco, mas sem
necessariamente tocar no seu tronco. Repita.
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TREINO

ELEVAÇÃO LATERO-FRONTAL +
ELEVAÇÃO LATERAL + ELEVAÇÃO
FRONTAL
Aqui temos a temida, porém proveitosa, triset. Juntamos 3 exercícios diferentes, todos
com halteres, para focar nas porções medial e
frontal de seus deltóides.
Teremos aqui 4 séries com repetições de
cada um dos movimentos. Você vai fazer 10
repetições de elevação latero-frontal, sem
descanso, 10 repetições de elevação lateral,
sem descanso, 10 repetições de elevação
frontal. Essa foi uma série. A partir daí,
descanse 45 segundos e repita até completar
o número de séries.
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Elevação Latero-Frontal:
1- Sentado em um banco, segure um par de
halteres com os braços ao longo de seu tronco e
os cotovelos semi-flexionados.
2- Comece a levantar os braços lateralmente,
como se fosse fazer uma elevação lateral, na
metade do movimento, mude a direção do
movimento e comece a elevar os braços diagonal
e frontalmente, como se fosse fazer uma elevação
frontal, até que os braços estejam à sua frente,
paralelos com o chão.
3- Faça o movimento contrário, descendo os
braços até a posição inicial. Repita.

COMO REALIZAR
O MOVIMENTO:

Elevação Lateral:

Elevação Frontal:

1 - Sentado, segure um par de halteres com os
braços estendidos quase totalmente e as palmas
das mãos voltadas para as suas coxas. Não
estique totalmente seus cotovelos, mantenha uma
pequena flexão nessa articulação.

1 - Sentado, segure um par de halteres com os
braços estendidos quase totalmente e as palmas
das mãos voltadas para as suas coxas. Não
estique totalmente seus cotovelos, mantenha uma
pequena flexão nessa articulação.

2 - Comece a levantar lateralmente os braços
até que seus braços fiquem paralelos ao chão.
Nesse ponto é muito importante que as mãos,
cotovelos e ombros estejam todos alinhados
horizontalmente. Você não quer ver a sua mão
mais alta que seu cotovelo, por exemplo.

2 - Comece a levantar frontalmente os braços
até que seus braços fiquem paralelos ao chão.
Mantenha o polegar apontando o tempo todo
para cima e as palmas das mãos o tempo todo
voltadas uma para a outra. Nessa posição, iremos
recrutar com mais intensidade o deltóide anterior.

3 - Desça lentamente os braços até chegarem
bem próximos ao seu tronco, mas sem
necessariamente tocar no seu tronco. Repita.

3 - Desça lentamente os braços até que fiquem
novamente alinhados ao seu tronco, mas sem
necessariamente tocar no seu tronco. Repita.
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COMO REALIZAR
O MOVIMENTO:

COMO REALIZAR
O MOVIMENTO:

dragonarmyoficial.com

TREINO

CRUCIFIXO INVERTIDO NA
P O L I A A LTA + C R U C I F I X O
I N V E R T I D O C U R VA D O C O M
H A LT E R E S
Essa é a última rotação do treino, vamos
utilizar novamente o conceito de séries
combinadas para aumentar o tempo sob
tensão, intensidade e estímulo metabólico.
Os deltóides posteriores são geralmente
negligenciados, mas são super importantes
para conseguirmos um visual arredondado e
volumoso nos ombros.

Crucifixo Invertido na polia alta

É o último exercício, mas não o menos
importante, então respire fundo, renove sua
energia e vamos em frente! Teremos aqui 4
séries de 12 repetições em cada movimento,
com intervalos de 45 segundos.

2 - Mantendo as costas retas, bem alinhadas e
os cotovelos semi-flexionados, comece a mover
lateralmente seus braços até que eles fiquem
posicionados no mesmo plano de seu tronco.

COMO REALIZAR
O MOVIMENTO:
Crucifixo Invertido curvado
com halteres
1- Com os joelhos semi-flexionados, curve seu
tronco, mantendo o alinhamento perfeito da
coluna, até que ele fique paralelo com o chão.
Segure um par de halteres e mantenha seus
braços perpendiculares com o chão. Mantenha
as palmas das mãos voltadas para trás o tempo
todo. Isso ajuda a isolar os deltóides posteriores.
2 - Mantendo as costas retas, bem alinhadas e
os cotovelos semi-flexionados, comece a mover
seus braços lateralmente e para cima até que
suas mãos fiquem na mesma linha de altura dos
ombros.
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1- Posicione um par de polias a uma altura entre
30 e 40 cm acima de seus ombros.
Segure os pegadores e se posicione cerca dois
ou três passos de distância das polias. Mantenha
as palmas das mãos voltadas para fora o tempo
todo. Isso ajuda a isolar os deltóides posteriores.

3- Retorne lentamente à posição inicial. Repita.

COMO REALIZAR
O MOVIMENTO:
Suplementação Pesada
para resultados otimizados
Um treino de ombros como esse é um estímulo
altamente avançado e intenso, que exige muito de
nosso organismo e sistemas de recuperação.
Para termos resultados consistentes, precisamos
gerar estímulos fortes em nossos músculos. Mas
esses estímulos só vão se traduzir em resultados
caso você seja capaz de se recuperar deles.
Para realmente podermos otimizar nossos
treinos, recuperação e nossos resultados, uma
suplementação adequada é vital.
Para realizar treinos como esse, a Yumon utiliza
um stack de suplementos simples, mas muito
efetivo.
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3- Retorne lentamente à posição inicial. Repita.

COMO REALIZAR
O MOVIMENTO:
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TREINO

TA B E L A D O

TREINO
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*confira todos os detalhes para a execução correta na
descrição de cada exercício nas páginas anteriores.
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S U P L E M E N TA Ç Ã O

SUPLEMENTAÇÃO

PESADA
PARA RESULTADOS
OTIMIZADOS
Um treino de ombros como esse é um estímulo altamente avançado e intenso, que exige muito
de nosso organismo e sistemas de recuperação.
Para termos resultados consistentes, precisamos gerar estímulos fortes em nossos músculos.
Mas esses estímulos só vão se traduzir em resultados caso você seja capaz de se recuperar
deles. Para realmente podermos otimizar nossos treinos, recuperação e nossos resultados,
uma suplementação adequada é vital.
Para realizar treinos como esse, a Yumon utiliza um stack de suplementos simples, mas muito
efetivo.

PRÉ-TREINO
Treinos de alto volume e alta intensidade, como esse de ombro, geram uma alta demanda por energia
e concentração para que você fique focado em cada série e repetição.
Além disso, um bom pump ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo nas regiões treinadas. Isso vai melhorar
muito o processo de retirada de metabólitos e envio de nutrientes para essas musculaturas.

VENOM
sanguíneo elevado. Você não está apenas
recebendo uma dose clínica de beta alanina
para ajudar a maximizar seu endurance no
treinamento. Também incluímos uma matriz de
Pump e Captação de Nutrientes para maximizar
seus resultados.
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Para garantir energia sustentada e foco apurado
em treinos onde volume e intensidade estão
nas alturas, um pré treino como o Venom é
indispensável.
Ele garante intensidade total para aqueles treinos
que você quer dar o máximo de si e ultrapassar
todos os limites
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Ele é um catalisador de alta intensidade de
energia e foco desenvolvido com o que há de
mais avançado no campo dos suplementos.
Com uma Matriz de Foco e Energia impulsionada
pelo inovador e explosivo Dynamine®, Venom
vai te garantir foco apurado e energia sustentada
por horas para você destruir nos treinos e
continuar se sentindo bem ao longo do seu dia.
E o melhor, sem o terrível Crash.

Por último, mas não menos importante, o Venom
também se concentra em maximizar a eficácia
de suas sessões de treinamento com a inclusão
de um potente ingredientes que amplia a queima
de calorias e o gasto energético: CaloriBurn
GP®.
Isso tudo torna o Venom o Pré-Treino ideal
para quem quer ultrapassar os limites do que
é realmente capaz e ter os melhores e mais
intensos treinos de sua vida.

Benefícios do Venom:
Energia e foco de alta Intensidade
gerados por Dynamine® e cafeína
Nova Matriz de Pump impulsionada por
Nitrosigina® e S7®
Aumenta o Gasto Calórico e Aumenta a
Resistência

O Venom também trata de dois componentes
críticos: endurance + resistência e fluxo

dragonarmyoficial.com

MR VEINZ
Benefícios do mr veinz:
Maximiza Pumps via vasodilatação
e volumização celular
Fórmula Nootrópica Livre de estimulantes
para o aumento de foco e redução de
stress
Captação e absorção aprimorada de
nutrientes

O pump é algo quase mágico. Uma sensação
indescritível que nos faz ter certeza que estamos
no caminho certo. Pumps insanos nos deltóides,
nos quais sentimos as mangas da camiseta
quase rasgando, são viciantes. Além disso,
eles têm um importante papel na entrega de
nutrientes anabólicos para o músculo.
A sugestão é combinar Mr Veinz junto com o
Venom para garantir fluxo sanguíneo elevado,
entrega de nutrientes e garantir a hidratação
muscular. Essa combinação de fatores, junto com
a intensidade permitida pelo Venom, vai causar
os pumps mais insanos e recompensadores de
sua vida.
O Mr Veinz é um dos campeões de vendas e
maiores sucessos na indústria atualmente. Ele é
um Pré-Treino focado em te dar os Pumps mais
extremos e insanos da sua vida sem nenhuma
adição de estimulantes.

A DUPLA
PERFEITA
Mr Veinz e venom foram formulados para
funcionar perfeitamente sozinhos. Mas o
Departamento Científico da Dragon Pharma
formulou esses dois produtos para trabalharem
juntos, de maneira sinergista - ou seja - quando
os juntamos, um amplifica e complementa o
efeito do outro.
Ao utilizar o Combo Mr Veinz + Venom, você
terá o melhor dos mundos. Dois produtos que
te darão diversos benefícios e que trabalham de
maneira totalmente sinergística.
Imagine como seria um treino com energia
prolongada, foco apurado, concentração
impenetrável, pumps insanos e uma sensação
inigualável de bem estar.

Ele consegue isso através de ingredientes
Premium inovadores que chegam a ser até
500% mais potentes do alguns habitualmente
utilizados hoje em dia e um blend de glicerol e
sílica que promove uma hiper-hidratação no
tecido muscular, facilitando e prolongando os
pumps e seus efeitos anabólicos.
Mr Veinz também contém componentes
Nootrópicos - que aumentam significativamente
sua cognição, capacidade de concentração
extrema e foco, além de reduzir o stress e os
níveis de cortisol.
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Os Nootrópicos são conhecidos como a poção
da inteligência pela comunidade acadêmica
nos EUA. São ingredientes altamente Puros e
potentes, sem igual no mercado nacional que
vão permitir que você tenha treinos intensos,
com foco total mas sem os efeitos indesejados
dos estimulantes.
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INTRA-TREINO
Os suplementos pré-treino vão garantir que
tenhamos, energia, foco e pumps durante o
treino. Outro papel importante é aprimorar
a entrega de nutrientes durante o treino.
Mas para que isso aconteça, precisamos ter
nutrientes premium, de altíssima qualidade e
pureza disponíveis.
A suplementação intra treino é muito
importante e cumpre uma série de funções
que irão potencializar de maneira extrema seus
resultados:

- Manter a Musculatura Hidratada
-Prover Nutrientes básicos para construção
muscular
-Manter a Intensidade do Treino Elevada
-Acelerar drasticamente a recuperação
muscular
Por isso Bakhar sempre usa em seu drink
intra treino uma combinação de Dr FEAAR
e ATP Force.

DR FEAAR
Dr FEAAR é um suplemento com os 9
Aminoácidos essenciais, incluindo os 3
BCAAs ( em uma proporção de 4:1:1). Três
aminoácidos formam o grupo dos BCAAs Leucina, valina e Isoleucina. A Leucina é o mais
poderoso entre eles. Em quantidades elevadas,
a Leucina aumenta consideravelmente a
síntese proteica.

Durante o treino, as células musculares estão
aptas a captar nutrientes como Aminoácidos,
glicose, creatina etc com muito mais facilidade,
já que eles não precisam da insulina para
transportar tudo isso para dentro da célula
nesse momento. Ou seja, todos os nutrientes
pré-digeridos ou simples que chegarem nas
células durante o treino serão totalmente
absorvidos.
Não existe outro momento no dia tão propício
como esse para consumir alguns tipos de
nutrientes como Aminoácidos essenciais, por
exemplo.
Altas
concentrações
de
aminoácidos
essenciais presentes no músculo durante o
treino são responsáveis por trazer benefícios
fundamentais para quem treina seriamente e
busca os melhores resultados:

Benefícios do DR FEEAR:

DR FEEAR tem uma matriz de Hidratação
e eletrólitos exclusiva que vai permitir que
seus músculos se mantenham hidratados
ao longo do treino. A matriz de eletrólitos
também é muito importante , pois regulam
processos importantes como a intensidade
das contrações musculares.
Um músculo hidratado funciona melhor, as
reações de síntese proteica são mais efetivas,
a sinalização hormonal funciona melhor, os
pumps são otimizados.
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Recuperação Muscular acelerada
Inibição da quebra de proteína muscular
(catabolismo) para gerar combustível
para os treinos.
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DR FEAAR fornece 10 grs de aminos
essenciais por dose, disponibilizado 4.7 grs da
altamente anabólica Leucina. Não basta usar
um produto com os 9 Aminoácidos essenciais,
é preciso consumir a quantidade ideal. Por
isso preparamos uma dose com 10 grs desses
aminoácidos em uma proporção que otimiza a
síntese proteica e recuperação muscular.

Suporte de Aminoácidos para que ocorra
a síntese proteica
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Aumento na síntese proteica

O Dr FEAAR apresenta um blend Premium de
BCAAs na proporção de 4:1:1 - 4 partes de
leucina para uma de Valina e uma de Isoleucina.
É o dobro de Leucina, o que torna esse blend
ainda mais anabólico e diferenciado.
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ATP FORCE
como companheira a Betaína. Esses são dois
nutrientes que trabalham em sinergia - um
amplifica o efeito do outro.

Outro ingrediente muito importante no
Shake Intra-treino é a creatina. Ela irá atuar
na produção e ressíntese de ATP, que irá te
gerar energia rápida durante o treino e séries.
Você poderá levantar mais peso, realizar mais
repetições e treinar por mais tempo.
A creatina também é responsável por atuar na
hidratação muscular. Ainda mais se ela tiver

A betaína e cretina se acumulam dentro
das células musculares para protegê-las do
stress – seja ele treino, desidratação etc. Ela
ajuda a manter o volume e função celulares
mesmo durante períodos de desidratação ou
temperaturas extremas. Ela atua em sinergia
com eletrólitos para manter um balanço
hídrico celular positivo e proteger as células da
degradação.
ATP Force, da Dragon Pharma, combina doses
perfeitas de creatina e betaína para que seus
treinos atinjam a máxima intensidade. ATP
Force é outro produto que deve estar presente
nos seus shakes Intra-treino para que você
possa ter o máximo de resultados.
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quer mais
conteúdos exclusivos
como esse?
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