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darkness

the
nation 
under 
iron



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. 



AUMENTO DE MASSA 
E RECUPERAÇÃO MUSCULAR. 

OBJETIVO

DARKWHEY100%

MOMENTOS DE CONSUMO

A alta tecnologia de produção Darkness apresenta mais um aliado
para os atletas e praticantes de musculação intensa. 
Dark Whey 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.

30 G
PROTEINA

6,7 G
BCAA

14 G
EAA

Baunilha          Chocolate          Morango         

Chocolate com Amendoim          Chocolate Maltado          

Banana          Salted Caramel

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

100 %
WHEY

- Aumento de massa muscular 
- Recuperação muscular pós-treino
- Alta digestibilidade
- 100% whey protein 
- Rico em aminoácidos essenciais
- Aumento de força 

As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

Proteina - 30g 

Carboidrato - 4,1g

Gordura - 2,6g

Sodio - 82mg

ENTRE AS

REFEICOES
POS-TREINO



NITROHARD

AUMENTO DE MASSA 
E RECUPERAÇÃO MUSCULAR. 

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

Nitrohard 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 (triglicerídeos de cadeia média), gordura
de alta qualidade que atua no fornecimento de energia.
Uma fórmula de fácil digestibilidade e rápida absorção,
que favorece um excelente aproveitamento de seus nutrientes, 
tornando-o ideal para consumo pós-treino.

31 G
PROTEINA

WHEY 
ISOLADO

Baunilha          Chocolate          Morango         

Chocolate com Amendoim          

Suplemento em Pó
Pote 907 g e 1,8 kg.

WHEY 
CONCEN-
TRADO

14 G
EAA

- Aumento de massa muscular 
- Recuperação muscular pós-treino
- Aumento de força 
- Alta digestibilidade
- Rápida absorção
- Contém TCM (triglicerídeos cadeia média)

As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

Proteina - 31g 

Carboidrato - 3,3g

Gordura - 2,9g

SODIO - 137mg

BCAA - 6,8mg

ENTRE AS

REFEICOES
POS-TREINO



ISOHYDRO-X

AUMENTO DE MASSA 
E RECUPERAÇÃO MUSCULAR. 

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

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 5,6 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.

Baunilha          Chocolate          Morango         

Suplemento em Pó
Pote 907g.

WHEY 
ISOLADO

WHEY
HIDRO-
LISADO

12G  
EAA 

- Aumento de força
- Aumento de massa muscular 
- Recuperação muscular
- Rápida absorção
- Antioxidante
- Maca peruana
- Cranberry  

As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

Proteina - 25g

Carboidrato - 2,1g

Gordura - 0,6g

BCAA - 5,4g

25 G
PROTEINA

POS-TREINO



CARNIBOL

AUMENTO DE MASSA 
E RECUPERAÇÃO MUSCULAR. 

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

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 já que sua fórmula Rapid Absortion proporciona alta 
velocidade de absorção, revertendo o quadro de degradação 
muscular para um quadro de anabolismo imediato. O perfil
nutricional de Carnibol favorece o balanço nitrogenado positivo 
(ingestão de aminoácidos maior que sua degradação natural no 
organismo), uma ótima alternativa para os que não desejam
consumir proteínas de origem láctea.

28 G
PROTEINA

LOW
FAT

LACTOSE 
FREE

GLUTEN 
FREE

Chocolate          Salted Caramel         

Suplemento em Pó
Pote 907g e 1,8 kg.

- Aumento de força 
- Ganho de massa 
- Recuperação muscular
- Sem proteínas do leite 
- Rápida absorção

As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

Proteina - 28g 

Carboidrato - 3g

Gordura - 0,5g

Sodio - 64mg

POS-TREINO



MONSTERONE

AUMENTO DE MASSA 
MUSCULAR E FORÇA.

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

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.

20 G
PROTEINA

3 G
CREATINA

waxi
maize

8,3 G
EAA

Baunilha          Chocolate          Morango         

Suplemento em Pó
Pouch 3 kg.

- Aumento de força
- Síntese muscular 
- Aumento do volume muscular 
- Ganho de massa 
- Aporte calórico 
- Contém TCM (triglicerídeos de cadeia média)

As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

Proteina  - 20g 

Carboidrato - 123g

Creatina - 3g

Gordura - 5g

QUALQUER 
MOMENTO
DO DIA

POS-TREINO



AMINOHARD10

AUMENTO DE MASSA 
E RECUPERAÇÃO MUSCULAR. 

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

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.

9 

EAAs

Suplemento em Pó
Pote 200 g.

- 9 aminoácidos essenciais + glutamina
- Síntese proteíca
- Recuperação muscular
- Alta digestibilidade
- Rápida absorção
- Melhora do rendimento
- Baixa caloria

As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

Kcal - 37

Carboidrato - 1,9g 

gordura - 0g

Sodio - 0g

0 
Lactose 

0g 
Acucar

Gluta-
mina 

POS-TREINO
ENTRE AS

REFEICOES

Frutas amarelas          Frutas vermelhas          



BCAASUPPORT

AÇÃO ANTICATABÓLICA, DESENPENHO 
E RECUPERAÇÃO MUSCULAR. 

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

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. BCAA SUPPORT tem baixo 
valor calórico, zero sódio, gordura, lactose e glúten.

5,1 G
bcaa

INTRA-TREINO

Pink lemonade          Uva verde 

Suplemento em Pó
Pote 260g.

- Resistência muscular
- Melhora performance
- Ação anticatabólica
- Energia muscular
- Baixa caloria
- Zero gordura e sódio

As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

kcal - 46

Carboidrato - 1,9g 

Gordura -  0g 

Sodio - 0 g 

3,2g 
Glutamina 

542mg 
Arginina

542mg 
Alanina



BCAAFIX

AÇÃO ANTICATABÓLICA, DESENPENHO 
E RECUPERAÇÃO MUSCULAR. 

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

BCAA FIX é formulado com alta concentração de aminoácidos de 
cadeia ramicada (l-valina, l-leucina e l-isoleucina). Os BCAA (do inglês 
branched-chain amino acids) são aminoácidos essenciais, ou seja, 
não produzidos naturalmente pelo organismo, que precisam ser 
ingeridos por meio da alimentação ou suplementação. 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 essenciais é fundamental para o 
desenvolvimento muscular. BCAA FIX é indicado para elevar a 
ingestão desses aminoácidos na dieta.

4500
BCAA

3209 mg 
Leucina

Ultra
concentrado

Vitamina 

B6

- Síntese proteica 
- Recuperação muscular 
- Ação anticatabólica
- Alta concentração  
- Ingredientes de alta qualidade - Ajinomoto
- Tabletes – praticidade de consumo

Vitamina B6 - 1,3mg

Carboidrato - 0g 

Gordura -  0g 

Sodio - 0 g

POS-TREINOPRE-TREINO

Suplemento em Tabletes
Pote 120 e 400 Tabletes.

Sem sabor



BCAAFIX POWDER

AÇÃO ANTICATABÓLICA, DESENPENHO 
E RECUPERAÇÃO MUSCULAR. 

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

BCAA FIX é formulado com alta concentração de aminoácidos de 
cadeia ramicada (l-valina, l-leucina e l-isoleucina). Os BCAA (do inglês
branched-chain amino acids) são aminoácidos essenciais, ou seja, 
não produzidos naturalmente pelo organismo, que precisam ser 
ingeridos por meio da alimentação ou suplementação. 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 essenciais é fundamental para
o desenvolvimento muscular. BCAA FIX é indicado para elevar
a ingestão desses aminoácidos na dieta.

Ultra
Concen-
trado

Neutro          Melancia          Limão.

Suplemento em Pó
Pote 240g.

Instan-
taneo 

0g
Sodio

0g
Acucares

- Síntese proteica 
- Recuperação muscular
- Ação anticatabólica
- Recuperação muscular 
- Alta concentração 

As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

Bcaa - 2,7 g 

Gordura - 0 g 

Sodio  -  0 g 

Acucares - 0 g 

POS-TREINOPRE-TREINO



GLUTAMINE

AUMENTO DA IMUNIDADE 
RECUPERAÇÃO MUSCULAR. 

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

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.

Sem 
aditivos 

artificiais

100% 
Glutamina 

0g
Sodio

0g
Acucar

- Melhora do sistema imunológico
- Ação antioxidante
- Ação anticatabólica
- Construção de novas proteínas musculares
- Melhora da integridade intestinal
- Ingrediente de alta qualidade - Ajinomoto 

Kcal - 0g 

Carboidrato - 0g 

Gordura - 0g 

Sodio - 0g

Acucares - 0g

QUALQUER 
MOMENTO
DO DIA

Suplemento em Pó
Pote 350g e 1kg.

Neutro



CREATINE

AUMENTO DE FORÇA, DESEMPENHO 
E VOLUME MUSCULAR.

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

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 
efciente auxiliar de performance nos exercícios, especialmente os de 
alta intensidade.

Sem 
aditivos 

artificiais

100% 
Creatina 

0g
Sodio

0g
Acucares

- Mais volume muscular
- Melhora da performance
- Resistência muscular
- Ganho de força
- Energia muscular

Kcal - 0g 

Carboidrato - 0g 

Gordura - 0g 

Sodio - 0g

Acucares - 0g

QUALQUER 
MOMENTO
DO DIA

Suplemento em Pó
Pote 350 g e 1 kg.

Neutro



CREATINE

AUMENTO DE FORÇA, DESEMPENHO 
E VOLUME MUSCULAR.

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

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 
efciente auxiliar de performance nos exercícios, especialmente os de 
alta intensidade.

Sem 
aditivos 

artificiais

100% 
Creatina 

0g
Acucares

CREAPURE
®

- Mais volume muscular
- Melhora da performance
- Resistência muscular
- Ganho de força
- Energia muscular

Kcal - 0g 

Carboidrato - 0g 

Gordura - 0g 

Sodio - 0g

Acucares - 0g

QUALQUER 
MOMENTO
DO DIA

Suplemento em Pó
Pote 200 g.

Neutro



EVORAPW

ENERGIA, DESEMPENHO E FOCO 
PARA OS TREINOS. 

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

Évora PW pó é o pré-treino da linha Darkness, que foi 
minuciosamente desenvolvido para favorecer a realização de 
treinos potencializando o ganho de força em altíssima intensidade. 
Sua fórmula contém ingredientes energéticos e neuroestimulantes 
que juntos tornam a sua sessão de treino ainda mais pesada. A 
beta-alanina aliada á taurina e a cafeína são capazes de criar as 
condições físicas e mentais adequadas para a realização dos treinos 
mais intensos que você pode imaginar, retardando exponencialmente 
o desgaste físico e a fadiga muscular, mantendo você em alerta até o 
fi m de um treinamento digno de um verdadeiro Darkness.

1200mg 
TAURINA

200mg 
CAFEINA

2000mg 
BETA-

ALANINA

Ultra
Concen-
trado

Suplemento em Pó
Pote 150g e 300g.

Frutas vermelhas        frutas amarelas

limão         maçã verde         uva

- Energia intensa
- Melhora do foco
- Resistência muscular
- Alta performance
- Redução fadiga muscular
- Ultra concentrado

CARBOIDRATOS - 1,2 G

PROTEINA - 0G

GORDURAS - 0G

SODIO - 0 G

As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

PRE-TREINO



140mg 
CAFEINA

EVORAPW DRINK

ENERGIA, DESEMPENHO E FOCO 
PARA OS TREINOS. 

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

Évora drink pré-workout drink é o pré-treino da linha Darkness, que foi 
minuciosamente desenvolvido para favorecer a realização de treinos 
potencializando o ganho de força em altíssima intensidade. Sua fórmula 
contém ingredientes energéticos e neuroestimulantes que juntos tornam
a sua sessão de treino ainda mais pesada. A beta-alanina aliada
á taurina e a cafeína são capazes de criar as condições físicas e
mentais adequadas para a realização dos treinos mais intensos
que você pode imaginar, retardando exponencialmente o desgaste
físico e a fadiga muscular, mantendo você em alerta até o fim de um 
treinamento digno de um verdadeiro Darkness.

1000mg 
beta-alanina

1000mg 
TAURINA

PALATI-
NOSE®

- Energia intensa
- Melhora do foco
- Resistência muscular
- Alta performance
- Redução fadiga muscular
- Praticidade consumo

CARBOIDRATOS - 1,2 G

ACUCAR - 0G

GORDURAS - 0G

SODIO - 0 G

As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

PRE-TREINO

maçã verde

Lata com 269ml.



MEGAPACK

AUMENTO DE MASSA 
MUSCULAR E FORÇA.

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

MEGA PACK HARDCORE DARKNESS foi desenvolvido sob 
medida para quem treina intensamente em busca de um 
grande volume muscular. Sua formulação combina MACA 
PERUANA e ZMA, dois eficazes estimulantes da produção de 
testosterona, além de ofertar as altas concentrações de BCAA 
e LEUCINA. 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. Em apenas 1 
sachê diário de MEGA PACK HARDCORE DARKNESS você 
encontra altas concentrações de nutrientes fundamentais para 
força e hipertrofia.

1500 mg
creatina 

1000 mg

Maca 
420 mg
cafeina

4100 mg
bcaa

- Aumento do volume muscular
- Melhora da performance  
- Estímulo natural de testosterona 
- Aumento de força 
- Ação anticatabólica  

Carboidratos - 1g

Gorduras - 0g 

Sodio - 0g 

Acucares - 0g

PRE-TREINO

Tabletes e cápsulas.
Canister com 30 packs.

Sem sabor



OXYDROL

TERMOGÊNESE, AUMENTO DE 
ENERGIA E PERFORMANCE. 

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

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. Seus efeitos são potencializados quando 
consumido em jejum ou com um intervalo mínimo de 2 horas entre 
uma refeição e outra.

Rapida 
absorcao

420 mg
cafeina

Ultra
concentrado

Termo-
genico

- Queima de gordura
- Melhora da performance
- Aumento de energia 
- Aumento de força

Carboidratos - 0g

Gorduras - 0g 

Sodio - 0g 

Acucares - 0g

PRE-TREINO

Suplemento em Cápsula.
Pote com 60 capsulas.

Sem sabor



ENTRE AS

REFEICOES

DARKBAR

REPOSIÇÃO DE PROTEÍNA 
E ENERGIA. 

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

Onde quer que você esteja, precisa de um suporte nutricional 
adequado à manutenção dos resultados obtidos com treinos 
intensos. DARKNESS Darkbar é formulada com proteínas lácteas 
de alto valor biológico, carboidratos de baixo índice glicêmico, TCM, 
vitaminas e minerais, originando uma barra única no Brasil. Única 
no tamanho, na concentração proteica e no sabor. Os deliciosos 
recheios de DARKNESS Darkbar altamente cremosos e crocantes, 
elevam a categoria a um novo patamar.

- Aumento de energia
- Reposição proteica 
- Sem adição de açúcares 
- Ganho de massa muscular
- Aumento na saciedade
- Contém TCM 
- Com vitaminas e minerais 

As quantidades podem variar de acordo com o sabor.

Carboidratos  - 28g 

Proteina - 30g

Gordura - 18g

6g
fibra

Whey
protein 

Baixo 
indice 

glicemico

Suplemento em Barra
Caixa com 8 unidades de 90 g.

PRE-TREINO POS-TREINO

Salted caramel com amendoim         Chocolate com coco

Cookies and cream         Doce de leite com chocolate

Peanut butter com amendoim         Chocolate amargo com castanhas

Flocos com chocolate         Frutas vermelhas com chocolate

Chocolate ao leite

30 G
PROTEINA



INTRAPUMP

AUMENTO DE  PERFORMANCE
E HIDRATAÇÃO

OBJETIVO

MOMENTOS DE CONSUMO

Pensando em treinos mais intensos, onde seu corpo e sua 
mente são expostos ao limite, a Darkness juntamente com 
atleta profissional Rafael Brandão, desenvolveram uma 
fórmula única, completa e inovadora para seu intra-treino. 
Um blend insano de carboidratos, aminoácidos essenciais, 
arginina e eletrólitos, que elevará ao extremo seu rendimento
durante os treinos.

2000 mg
arginina 

9

EAA 
ELETRO
LITOS TREALOSE

- Aumento de energia
- Auxilia na hidratação  
- Aumento de força 
- Vasodilatação 
- Recuperação muscular

CARBOIDRATOS - 29G

SODIO - 240MG 

POTASSIO - 63MG

CALCIO - 192MG

ARGININA - 200MG

INTRA-TREINO

Pote com 760 G.

Laranja Limão UvaAs quantidades podem variar de acordo com o sabor.



WWW.DARKNESS.COM.BR

/DARKNESSNATION

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

FÁBRICA
Rod. Pref. Bento R. Domingues, 1007

Embu-Guaçu – SP


