
INCI Name:
Curcuma longa (Turmeric) callus conditioned 

media (and) Water (and) Gluconolactone (and) 

sodium benzoate 

Concentração de uso:
0,5% a 2%.

Atributos do produto
•	Fitopeptídeos extraídos da Curcuma longa, 

enriquecido com um blend de nutrientes.

•	Mecanismo de ação exclusivo que atua 

na modulação de genes que estimulam a 

proliferação de células na papila dérmica.

•	Promove crescimento de até 13500 novos 

fios após 150 dias.

•	Reinicia o crescimento do bulbo capilar.

•	Promove aumento do volume dos cabelos.

•	Reduz a queda capilar.

Capilia Longa® é a primeira geração de peptídeos de plantas, desenvolvido através de um 
processo capaz de identificar, produzir e concentrar os fitopeptídeos otimizados do rizoma da 
Curcuma longa que irão agir diretamente no bulbo capilar. Devido à presença destes peptídeos 
sinalizadores em associação com um blend de nutrientes, Capilia Longa® reativa o crescimen-
to e reduz a queda reiniciando e nutrindo o folículo capilar.

CAPILIA LONGA®

Fator de crescimento-like e minoxidil-like

Composição do Capilia Longa®

MECANISMO DE AÇÃO

Blend de Nutrientes
Oligoelementos

Aminoácidos essenciais
Vitaminas

Fitopeptídeos da  
Curcuma Longa

CAPILIA LONGA®

crescimento 
capilar

Capilia Longa® age nos fatores chaves para o cres-
cimento adequado do bulbo capilar e equilíbrio do ci-
clo de crescimento do cabelo, através do aumento da 
expressão de fatores epigenéticos relacionados com a 
fase anágena, redução da expressão de fatores epige-
néticos relacionados com a fase catágena, estímulo do 
fator de crescimento IGF-1 e nutrição do bulbo capilar.

Ação de Capilia Longa® no bulbo capilar.
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Sugestões de Fórmulas MAIS FIOS PARA HOMENS E MULHERES
Capilia Longa®..................................................................2%
Solução hidroalcoólica 20% qsp.....................................100 ml 
Aplicar no couro cabeludo.

ASSOCIAÇÃO IN PARA POTENCIALIZAR OS 
RESULTADOS:

Actrisave™......................................250 mg
Administrar 1 dose ao dia.

Nutricolin®........................................300 mg
Administrar 1 dose ao dia.

Produzido
na Espanha

Desenvolvido por

EFICÁCIA DO CAPILIA LONGA®

Estudos IN VITRO 
Proliferação das células na papila dérmica

Estudo realizado através da incubação de fibroblastos humanos da papila 
dérmica (HFDPC) durante 48 horas com Capilia Longa®. A intensidade da 
fluorescência, que representa a proliferação, foi analisada em teste imuno-
citoquímico e comparada com células não tratadas.

Estudos IN VIVO 
Avaliação do crescimento capilar

Estudo realizado em 40 voluntários caucasianos entre 18 e 60 anos de 
idade, com queda capilar causada por diferentes etiologias. A porção mas-
culina apresentava alopecia de grau II a IV pela escala Hamilton e a femi-
nina grau I e II pela escala Ludwig. Os voluntários foram avaliados com 
aplicação diária de Capilia Longa® 1% em relação ao placebo durante 
45, 90 e 150 dias, sem mudança do estilo do cabelo e coloração durante 
o tempo de análise.
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RESULTADO

Capilia Longa® promove aumento da proliferação celular na papila  
dérmica em até 177% demonstrando efeito assim como o Minoxidil.

RESULTADO

Após a aplicação de Capilia Longa® 1%, observou-se após 150 dias:
- Até 89% de redução da queda capilar.
- Até 52% de aumento da densidade capilar.
- Mais 13.500 novos fios. 
- 85% dos voluntários observaram formação de novos fios capilares.
- 95% dos voluntários observaram redução da queda capilar.
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