
Estudos
 

Capillisil HC®: Silício Orgânico Biodisponível em alta concentração para 
o bulbo capilar
Alistin®: Carcinina altamente biodisponível com alto poder antioxidante

Estudo realizado pelo laboratório Kosmoscience - Ciência e Tecnologia Cosmética comprova a 
eficácia da associação dos ativos Capillisil HC® + Alistin® por meio de estudos de Avaliação 
da eficácia de crescimento capilar e Avaliação de produtos antiqueda. Após 60 dias de uso 
domiciliar do produto foi feita a análise e chegou-se às seguintes conclusões:

• Houve um aumento médio da densidade dos fios de 75%;
• 80% dos voluntários apresentaram um aumento significativo na espessura da bainha;
• 60% dos voluntários apresentaram aumento da massa substantiva na raiz da fibra capilar;
• 100% dos voluntários apresentaram um aumento significativo na relação anágenos / telóge-
nos (isto significa que o produto diminui a queda dos cabelos);
• 50% dos voluntários passaram da condição de eflúvio telógeno para a condição normal.

Baseando-se nesses resultados podemos comprovar que essa associação promove:

• Ação antiqueda;
• Estimulação do fio;
• Ancoragem do fio;
• Aumento da neossíntese de colágeno;
• Aumento da energia celular nas bainhas;
• Aumento na produção de ATP;
• Resgate na saúde do fio.

Concentração: Os estudos foram realizados com 1,4% de Capillisil HC® e 0,7% de Alistin®.

Arct-Alg®

Biomassa marinha extraída do Mar Ártico que acumula fontes de nitrogênio na forma de 
citrulil-arginina aumentando a produção de NO (óxido nítrico). Com isso há melhora na circula-
ção dos  microcapilares aumentando a troca de nutrientes. Além disso o ativo tem a capacida-
de de triplicar a produção de energia (ATP) combatendo o déficit energético celular.

Estudos realizados comprovam a eficácia de Arct-Alg® no crescimento dos fios de cabelo 
quando comparado ao Minoxidil. Nesse estudo foi identificado que o referido ativo possui 
ação superior ao Minoxidil sem causar efeitos adversos como: descamação do couro cabe-
ludo, coceira e aumento de secreção de sebo deixando o cabelo oleoso e desencadeando 
dores de cabeça.

Concentração: Os estudos foram realizados com 3% de Arct-Alg®.

AMDM® (Methiopeptide)
AMDM® é um peptídeo que contém metionina altamente biodisponível com capacidade de 
restaurar a respiração celular e com atividade antioxidante e protetora do bulbo capilar.

Foram realizados testes comparativos à N-Acetilcisteína. Observou-se que AMDM® possui boa 
atividade protetora do folículo. 

Concentração: Os estudos foram realizados com 2% de AMDM.
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TRATAMENTO ANTIQUEDA E FORTALECIMENTO CAPILAR

PROTOCOLO CAPILAR

Dose de Ataque
Antiqueda e Aumento da Resistência do Fio

Cistina....................................................100mg
Cisteína..................................................100mg
Bio-Arct®..................................................75mg
Exsynutriment®......................................200mg
Vitamina B6............................................100mg
Zinco Quelato...........................................15mg
Biotina....................................................10mcg
Cobre..........................................................1mg
Ferro Quelato............................................15mg
Excipiente qsp.........................................1 cáp.

Modo de uso: Mande 60 cápsulas. Tomar 1 cáp. 
2x ao dia longe das principais refeições.

Dose de Manutenção

Cistina.....................................................100mg
Cisteína...................................................100mg
Bio-Arct®...................................................50mg
Exsynutriment®.......................................150mg
Vitamina B6..............................................50mg
Zinco Quelato...........................................10mg
Biotina....................................................10mcg
Cobre..........................................................1mg
Ferro Quelato............................................10mg
Excipiente qsp..........................................1 cáp.

Modo de uso: Mande 30 cápsulas. Tomar 1 cáp. 
ao dia longe das principais refeições.

Uso Tópico

Arct-Alg®.......................................................3%
Capillisil HC®..............................................1,4%
Alistin®.......................................................0,7%
Bioex® Capilar...............................................5%
AMDM®........................................................2%
Tônico Fosfolipídico qsp............................30ml

Modo de uso: Aplicar 20 gotas no couro 
cabeludo e massagear com as pontas dos 
dedos. Não remover.

Shampoo Hidratante Antiqueda

Lipex® Shea Betaine.....................................6%
Complexo Bio-Restore..............................0,2%
Bioex® Capilar...............................................1%
Shampoo de fosfolipídeos qsp...............100ml

Modo de uso: Aplicar 1x ao dia durante o banho.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS
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