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Níveis de intensidade e esforço inatingíveis para a maioria são rotina para os 
autênticos bodybuilders. Com disciplina ferrenha eles mantêm sob controle cada 

aspecto do seu desenvolvimento: dieta, treino e foco mental. 
A linha DARKNESS traz uma gama de produtos formulados com os ativos 

primordiais e as altas concentrações exigidas por esses atletas, que buscam 
hipertrofia e definição em níveis máximos. 



100% HARDCORE WHEY PROTEIN CONCENTRATE

GANHO DE MASSA MUSCULAR E FORÇA.
OBJETIVO

DARKWHEY

A alta tecnologia de produção Darkness apresenta mais um aliado para os atletas e 
praticantes de musculação intensa. Whey 100% Darkness é um suplemento proteico 
de alta qualidade, que promove elevada oferta de aminoácidos essenciais de forma 
prática e saborosa. Por ser um produto estritamente proteico, sem adição de outros 
nutrientes, pode ser utilizado para modular a ingestão diária de proteínas dos atletas de 
acordo com suas necessidades, ou seja, consumido puro ou combinado com outros 
ingredientes.

As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

30 G
PROTEIN

3,0 G
leucine

100%
WPC

6,6 G
BCAA

13 G
EAA



Suplemento em Pó
Pote 1,2 kg e 2,3 kg.

      Baunilha
      Chocolate
      Morango

      Chocolate com 
Amendoim

Chocolate Maltado
Banana

Salted Caramel



PROTEIN COMPLEX

Combina duas fontes proteicas de alto valor 
biológico, WPI (whey protein isolado) e WPC (whey 
protein concentrado), ofertando 31 g de proteína e 
6,9 g de BCAA na porção*. 

Traz ainda TCM, gordura de alta qualidade que atua 
no fornecimento de energia. 

Fórmula de alta digestibilidade e rápida absorção, 
ideal para pós-treino. 

Suplemento em Pó
Pote 907 g e 1,8 kg.

GANHO DE MASSA MUSCULAR E FORÇA.
OBJETIVO

DISPONÍVEL NOS SABORES: 

NITROHARD

31 G
PROTEIN

*

*As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

6,9 G
BCAA

3,1 G
leucine TCM

Baunilha
Chocolate
Morango
Chocolate com Amendoim



ULTRA-CONCENTRATED BEEF PROTEIN ISOLATE

CARNIBOL tem como base um blend de proteína isolada 
de carne bovina e peptídeos de colágeno (ProMyoBlend®), 
um excelente suporte nutricional aos que realizam 
treinamento para ganho de massa muscular. Seu consumo é 
especialmente favorável após os treinos ou longos períodos 
de jejum, já que sua fórmula Rapid Absorption proporciona alta 
velocidade de absorção, revertendo o quadro de degradação 
muscular para um quadro de anabolismo imediato. Uma ótima 
alternativa para os que não desejam consumir proteínas de 
origem láctea.

Suplemento em Pó
Pote 907 g e 1,8 kg.

Chocolate
Salted Caramel

GANHO DE MASSA MUSCULAR E FORÇA.
OBJETIVO

DISPONÍVEL NOS SABORES: 

CARNIBOL

30 G
PROTEIN

lactose

free
zero

fat
*

*As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

gluten
free



HYDROLIZED WHEY PROTEIN ISOLATE

ISOHYDRO-X

ISO HYDRO-X combina whey protein isolado e whey protein hidrolisado numa fórmula de 
rápida digestão e absorção, que fornece 25 g de proteína e 5,4 g de BCAA em cada dose. 
Dois outros ingredientes atuam em sinergia com as proteínas para favorecer o anabolismo: 
maca peruana, que fortalece a imunidade e estimula a produção de testosterona de modo 
natural, e cranberry, cujas propriedades antioxidantes combatem os radicais livres formados 
com a prática de treinos intensos. 

GANHO DE MASSA MUSCULAR E FORÇA.
OBJETIVO

*As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

5,4 G
BCAA

CRAN-
BERRY

MACA
peruana

25 G
PROTEIN

*



Suplemento em Pó
Pouch 907 g.

      Baunilha
      Chocolate
      Morango



21 G
PROTEIN

gluten
free

HIGH-PROTEIN MASS GAINER

MONSTERONE

Monsterone, hipercalórico da linha Darkness, combina ingredientes de modo estratégico para 
auxiliar os praticantes mais hardcore da musculação a ganharem massa magra.
A fórmula traz proteínas de alto valor biológico (whey protein) e carboidratos de diferentes 
velocidades de absorção (waxy maize e maltodextrina), que ajudam a suprir a necessidade 
calórica dos atletas, favorecendo também a síntese muscular.

Os triglicerídeos de cadeia média (TCM) fornecem energia às células, e a creatina promove 
melhora da força e do volume muscular.

GANHO DE MASSA MUSCULAR E FORÇA.
OBJETIVO

tcm4,4 G
bcaa

3,0 G
creatine

*As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

*



Suplemento em Pó
Pouch 3 kg.

      Baunilha
      Chocolate
      Morango



GLUTA-
MINE

AMINO ACIDS FOR PROTEIN SYNTHESIS

AMINO HARD 10 é um suplemento que tem 
como base 9 aminoácidos essenciais e adição 
de glutamina, especialmente desenvolvido para 
favorecer os mecanismos de síntese proteica e 
recuperação muscular de praticantes de atividades 
físicas intensas.
A fórmula de AMINO HARD 10 traz apenas os 
aminoácidos puros, sem lactose, gorduras, glúten 
ou sódio, tornando sua absorção mais rápida e 
facilitando a digestão. 

Suplemento em Pó
Pote 200g.

Frutas Vermelhas
Frutas Amarelas
Limão

GANHO DE MASSA E RECUPERAÇÃO MUSCULAR
OBJETIVO

DISPONÍVEL NOS SABORES: 

AMINOHARD10

gluten
free

9 amino
acids

lactose

free



5,1 g
bcaa

3,2 g
glutamine

542 mg
ALANINE

542 mg
arginine

BCAA SUPPORT promove a sinergia entre nutrientes 
importantes para um ganho expressivo de massa 
muscular. 
Os BCAAs e a glutamina atuam evitando o 
catabolismo, fortalecendo a imunidade e 
promovendo a síntese proteica.  Alanina e arginina, 
por sua vez, aumentam a energia muscular 
necessária a treinos vigorosos, reduzem a fadiga e 
ampliam a vasodilatação, facilitando a chegada dos 
nutrientes às células musculares. 

Suplemento em Pó
Pote 260 g.

GANHO DE MASSA E RECUPERAÇÃO MUSCULAR.
OBJETIVO

DISPONÍVEL NOS SABORES:

INTRA-WORKOUT FUEL AND RECOVERYV

BCAASUPPORT

Pink Lemonade
Uva Verde



4500 mg

bcaa
3209 mg

LEUCINE
GLUTEN

FREE
B6

vitamin

BRANCHED-CHAIN AMINO ACID

Alta concentração de aminoácidos de cadeia 
ramificada (BCAA). 

Os aminoácidos são as unidades que compõem 
as proteínas, essas, por sua vez, estão na base da 
construção dos tecidos musculares. 

A ingestão adequada de aminoácidos é fundamental 
para a hipertrofia.

RECUPERAÇÃO MUSCULAR.
OBJETIVO

BCAA FIX TABS

MELHOR BCAA NACIONAL
Prêmio Corpo Ideal 2016.

Pote com 120 e 400 tabletes



INSTAN-

TIZED
SUGAR

FREE
2,3 G
leucine

3,2 G
BCAA

BRANCHED-CHAIN AMINO ACID

Suplemento com alta concentração de aminoácidos 
de cadeia ramificada, leucina, valina e isoleucina, na 
proporção 5:1:1. Desenvolvido para ser adicionado a 
outras bebidas ou consumido puro, favorecendo a 
recuperação e construção muscular de quem treina 
intensamente.

As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

RECUPERAÇÃO MUSCULAR.
OBJETIVO

BCAA FIX POWDER

MELHOR BCAA NACIONAL
Prêmio Corpo Ideal 2016.

Suplemento em Pó
Pote 240 g.

Neutro
Limão
Melancia

DISPONÍVEL NOS SABORES:



SUGAR

FREE
zero
sodium

GLUTEN

FREE
ADDITIVES

FREE

PURE GLUTAMINE POWDER

A glutamina é o aminoácido livre mais abundante no 
corpo humano. Ela garante a integridade do tecido 
muscular, participa do metabolismo energético e atua 
aperfeiçoando o sistema imunológico.
A suplementação de glutamina favorece o organismo 
na obtenção de um balanço nitrogenado positivo.

RECUPERAÇÃO E E VOLUME MUSCULAR.
OBJETIVO

GLUTAMINE

Suplemento em Pó
Pote 350 g e 1 kg.

SABOR NEUTRO.



100% CREATINE CREAPURE

Suplementos em Pó
Pote 350 g e 1 kg.

AUMENTO DE FORÇA E VOLUME MUSCULAR.
OBJETIVO

SABOR NEUTRO.

100%
CREA
TINE

CREATINE 

A suplementação de creatina mantém 
a concentração de ATP – composto 
bioquímico responsável pela geração de 
energia rápida nos músculos – que favorece 
a força e a explosão para exercícios de alta 
intensidade. 
Creatine Darkness é Indicado para atletas 
como um eficiente auxiliar de performance 
nos exercícios, especialmente os de alta 
intensidade.

gluten
free

SUGAR

FREE
ADDITIVES

FREE



Frutas vermelhas
Limão
Maçã verde
Uva
Cotton candy
Melancia com limão
Frutas amarelas

HIGH MADNESS ENERGY PRE-WORKOUT

Évora PW é o pré-treino da linha Darkness, 
desenvolvido para favorecer a realização de treinos 
de força em alta intensidade. 

Sua fórmula contém ingredientes energéticos e 
neuroestimulantes capazes de criar as condições 
físicas adequadas à realização de treinos intensos, 
retardando o desgaste físico e mantendo o alerta 
mental até o fim da sessão de treinamento..

ENERGIA E FOCO MENTAL.
OBJETIVO

Suplemento em Pó
Pote 300 g e 150 g.

140 MG
CAFFEINE

1000 MG
TAURINE

zero
sodium

PALATI-
NOSETM

DISPONÍVEL NOS SABORES:

EVORAPW



Suplementos  Líquido
Lata 269 ml.

gluten
free

140 MG
CAFFEINE

1000 MG
TAURINE

PALATI-
NOSETM

Maçã verde

DISPONÍVEL NO SABOR:

HIGH MADNESS ENERGY PRE-WORKOUT

EVORAPW



3000 MG
creatine

1500 MG
arginine

Para tirar máximo proveito de um treino hardcore, 
seu corpo precisa estar preparado sob diversos 
aspectos. Legend Darkness oferta uma poderosa 
combinação de ativos que vão ajudar você nessa 
missão: creatina, que melhora força e explosão 
muscular; cafeína, reconhecida por sua ação 
neuroestimulante; os aminoácidos taurina e 
tirosina, efetivos na melhora do foco mental; e 
também arginina, que amplia a vasodilatação, 
favorecendo o transporte de nutrientes às células. 

ENERGIA, FOCO MENTAL E FORÇA.
OBJETIVO

LEGENDARY EXTREME PRE-WORKOUT

LEGEND

1000 MG
taurine

200 MG
caffeine



      Frutas vermelhas
Lemon Lime
Maçã verde

Tangerina

Suplemento em Pó
Pote 200 g.



PRE-WORKOUT PACK

Canister com 30 packs
contendo tabletes e cápsulas.

GANHO DE MASSA MUSCULAR E FORÇA.
OBJETIVO

MEGA PACK

Combina maca peruana e ZMA, dois 
estimulantes da produção de testosterona, 
além de ofertar as maiores concentrações 
de BCAA e leucina do mercado. Traz ainda o 
poder inerente à creatina de aumentar a força 
e a explosão nos músculos, e da cafeína de 
favorecer o foco e a energia para os treinos. 

maca
peruana

4100 mg

bcaa
2573 mg

LEUCINE
420 mg

caffeine



ULTRA CONCENTRATED CAFFEINE FAST ACTION

Pote de 60 cápsulas.

TERMOGÊNESE E AUMENTO DE ENERGIA.
OBJETIVO

OXYDROL

Com alta concentração de cafeína, 420 mg 
por cápsula, OXYDROL atua como um intenso 
estimulante energético, capaz de favorecer o 
desempenho durante os treinos e otimizar a 
metabolização da gordura corporal.

420 mg

caffeine
fast
action

mental
focus

ultra
concentrate



PROTEIN BAR

REPOSIÇÃO DE PROTEÍNA E ENERGIA.
OBJETIVO

30 G
PROTEIN

6 G
fibra

low
giTCM

DARKBAR

Formulada com proteínas lácteas de alto 
valor biológico, carboidratos de baixo índice 
glicêmico, TCM, vitaminas e minerais. Uma 
barra única no tamanho, na concentração 
proteica e no sabor, que oferece ainda 
recheios altamente cremosos e crocantes.

no sugar
added

As quantidades podem variar de acordo com o sabor.



Caixas com 8 barras
 de 90 g cada.

Melhor barra de proteínas nacional
Prêmio Revista Suplementação 2017.

Peanut butter 
com amendoim

Chocolate meio amargo 
com castanhas 

Doce de leite 
com chocolate chip

Cookies and cream com
nibs de cacau

Salted caramel com
chocolate ao leite

Chocolate e coco com
chocolate chip



ACESSORIOS
DARKNESS

-

Verdadeiros bodybuilders deixam sua 
marca por onde passam. 

A linha de acessórios Darkness traduz o estilo 
hardcore desse universo em itens auxiliares de 

treino e materiais  para ambientação de PDV.



COQUETELEIRA
DARKNESS

COQUETELEIRA
DARKNESS

GALÃO DARKNESS

450 ml
BPA
FREE

2 e 3
DOSES

700 ml 1
DOSE

BPA
FREE

BPA
FREE2 l 100%

nacional
COQUETELEIRA
DARKNESS
ALUMÍNIO

590 ml
BPA
FREE

2
DOSES



HEADQUARTER
Av. Cidade Jardim, 400 – 1º andar Itaim Bibi  
São Paulo – SP | Phone: +55 11 3254.0444

WWW.DARKNESS.COM.BR

FÁBRICA
Rod. Pref. Bento R. Domingues, 1007

Embu-Guaçu – SP


