Resistência e saúde para seus fios
Baicapil é um produto natural composto pela combinação de três plantas que combate a queda capilar, estimula o crescimento, fortalece e
recupera o aspecto saudável dos fios e protege do envelhecimento precoce. Adequado para homens e mulheres, também é recomendado
para barba, cílios e sobrancelhas.
Age na melhora da energia celular, na ativação das células mães do folículos, proporcionando açúcares adicionais ao folículos e aumentando a respiração celular, além de fornecer proteção ao estresse oxidativo, um dos fatores principais na queda de cabelo.
Considera-se uma perda diária normal entre 50 e 150 cabelos em média e em 3 meses de aplicação de Baicapil foi observado 60,6% menos cabelos caídos e no sexto mês de tratamento, é visivelmente notado aumento da grossura do cabelo, da densidade capilar
em 18%, e do aumento médio do número de fios de 12.500 até 38.000 novos.

Estimula o
crescimento
do cabelo

Aumenta a
densidade/volume
capilar

Fortalece os
fios da
raiz à ponta

Previne o
envelhecimento
capilar

Composição: Baicalina, Germinado de Soja e Trigo
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ESTUDOS DE EFICÁCIA
O estudo de eficácia in vivo para Baicapil™, testou uma loção capilar a 3% de Baicapil™ versus outra loção sem ativo (placebo). Um grupo de voluntários
aplicaram Baicapil™ no couro cabeludo diariamente durante os 6 meses de estudo. Os voluntários lavaram o cabelo com um shampoo de fórmula neutra em
dias alternados. Todas as avaliações foram realizados no dia 0 e 180dd; adicionalmente, o teste de lavagem e penteado foi realizado no dia 90 do estudo.
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1. Relação entre as fase anágena e telógena

A avaliação das fases anágena e telógena dos folículos pilosos consiste na observação direta dos folículos no microscópio e identificação da fase de
acordo com as características de cada folículo. A observação dos folículos em microscópio demostra que seu estado melhore substancialmente no grupoCORES COMPLEM
tratado com Baicapil™.
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Essa melhoria pode ser observado na figura ao lado, que
mostra os folículos extraído do mesmo voluntário no início
(T0) e no final (T180) do estudo.
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T180

Os folículos estão em fase anágena, porém no folículo extraído ao final do estudo observa-se atividade muito mais intensa
na zona matricial e o bulbo ao final do estudo, é visivelmente
maior e com cabelo mais grosso comparado a foto final.

2. Densidade de Cabelo

3. Queda capilar

A densidade capilar tem sido avaliada a partir das imagens do couro
cabeludo obtidos com micro câmera. Essas imagens foram transferidas
automaticamente a um software especializado, que permite realizar
a contagem de cabelos visíveis na unidade definida de superfície de
couro cabeludo.

A eficácia antiqueda de Baicapil foi confirmada mediante o teste de
penteabilidade e lavagem. Neste ensaio determinou-se o número de cabelos
que se desprenderam do couro cabeludo durante o penteado do cabelo
e posterior lavagem em condições padronizadas. Depois de 3 meses de
aplicação de Baicapil™, foi observado 60,6% menos de cabelos caídos
comparado com o início do estudo.

Baicapil™ tem aumentado a densidade de cabelo em 18% comparado com o início
do estudo. Este resultado tem sido 6,7% menor que o obtido para o placebo

4. Estado geral do cabelo

D0

D180

O objetivo desta avaliação era comprovar se a aplicação de Baicapil™ consegue
melhorar visivelmente a densidade capilar dos voluntários. Foram realizados
várias fotografias da parte superior do couro cabeludo de cada voluntário do dia
0 até o dia 180 do estudo. Nos voluntários que aplicaram Baicapil temos apreciado
melhoras notáveis de quantidade e qualidade dos fios.
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