IMECAP® HAIR
Doenças de pele e do couro cabeludo podem ter um efeito adverso sobre
o emocional, evocando não só preocupações estéticas, mas também levando
a sentimentos de vulnerabilidade e perda de auto-estima, causando um impacto
significativo na qualidade de vida de seus portadores (1).
São diversas as causas que podem estar relacionadas à queda dos cabelos, dentre
elas, podemos citar: doenças sistêmicas (endócrinas e metabólicas), febre, perda
importante de peso, deficiências nutricionais e outros (2).

O CICLO CAPILAR É DIVIDIDO EM FASES(2) (3):
Fase Anágena: fase de crescimento do fio de cabelo e a maior
fase do ciclo capilar. Duração: 2 a 6 anos.
Fase Catágena: quando há regressão do folículo. Duração: 2 a 3 semanas.
Fase Telógena: fase de repouso quando há o desprendimento do fio
de cabelo. Duração: 2 a 3 meses.
O crescimento médio do fio de cabelo é de 0,35mm/dia, o diâmetro do fio de cabelo é
determinado pela duração da fase anágena e velocidade de crescimento dos cabelos(3).

Quase 20% da população apresenta unhas fracas e quebradiças, um problema
que afeta principalmente as mulheres, afetando as pessoas de maneira importante
no seu cotidiano(4).
Uma alimentação não balanceada e a deficiência de proteínas, vitaminas e minerais
podem levar a alterações e perda dos cabelos, além de modificações na estrutura
das unhas(5) (6).
IMECAP® HAIR MAX é um nutracêutico de uso oral formulado com componentes
que auxiliam na manutenção da saúde dos cabelos e das unhas.

FÓRMULA EXCLUSIVA
Colágeno Hidrolisado: o colágeno hidrolisado é capaz de atravessar a barreira
intestinal atingindo a circulação sanguínea na forma de peptídeos bioativos que
se tornam disponíveis para diversos processos metabólicos, seu uso foi capaz de
melhorar a qualidade da pele, unhas e crescimento capilar(7) (8).
Cisteína e L-cistina: a Cisteína é precursora da L-cistina, um aminoácido
fundamental para a formação da queratina capilar, responsável pela força
e resistência dos cabelos. Cabelos danificados por métodos de “relaxamento”
possuem uma menor quantidade de cistina. A suplementação com Cisteína
mostrou melhora da estrutura do fio de cabelo e diminuição da queda capilar (9) (11).
Zinco: é um cofator essencial no metabolismo de diversas enzimas. Sua deficiência
pode provocar queda de cabelo e alterações estruturais do fio(5). É fundamental
para a manutenção da saúde dos cabelos.
Piridoxina: a piridoxina ou vitamina B6 é fundamental para o desenvolvimento e
manutenção da saúde da pele, atuando em diferentes processos metabólicos e de
suma importância para a saúde capilar, já que atua na manutenção do ciclo capilar
agindo principalmente na fase anágena ou de crescimento(12).
Cromo & Selênio: é um importante antioxidante(5) e atua na composição do fio
de cabelo.
Biotina: a biotina, vitamina B7 ou vitamina H é importante para diversos processos
metabólicos do corpo humano. Diferentes alterações estruturais do fio de cabelo
podem estar associadas a deficiência de biotina, que pode estar relacionado
ao uso de algumas medicações. Dessa maneira, podemos dizer que a biotina
é importante para a manutenção da saúde dos cabelos e unhas(5).

Apresentação com 30 cápsulas.
Uso oral.

Com CISTEÍNA e L-CISTINA, fortalece os cabelos e diminui a queda
dos fios (9) (11).
Mais força para os cabelos e unhas(4) (12).
Auxilia na queda capilar(11).
Estimula o crescimento dos fios(11) (12).
Contribui com a saúde dos cabelos(4) (12).
Indicado para pessoas com eflúvio telógeno(13).
Fornece nutrientes aos cabelos danificados e sem vida devido ao uso de
alisamentos, chapinha, secador de cabelo, tinturas ou queimados pelo sol(6)(12).
Indicado para homens e mulheres.
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