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Complexo inovador de crescimento e 
sistema anti-queda para os cabelos

Homens e mulheres quando perdem seus cabelos, perdem muito mais do que sua aparência natural e 
jovem, perdem a sua auto-estima e auto-confiança. A queda de cabelos, também chamado de  alopecia 
androgenética, é um problema comum que afeta tanto homens quanto mulheres. 
Unipex introduz Capixyl™, um complexo inovador e único desenvolvido para prevenir e interromper o pro-
cesso de queda, estimulando o crescimento dos cabelos. Capixyl ™ é um peptídeo biomimético (acetil te-
trapeptideo-3) composto por quatro aminoácidos + extrato do trevo vermelho, rico em biochanina A. Sua 
eficácia baseia-se na ação conjunta e sinérgica dos seus dois ingredientes.

CIÊNCIA DO CABELO 
Os cabelos parecem muito mais complexos do que ima-
ginamos e têm um papel vital em nossa aparência. Eles 
são compostos por uma forte estrutura de proteínas, cha-
mado queratina. Abaixo da superfície da pele é a raiz do 
cabelo, onde está localizado a base do folículo, e sua 
base é a papila dérmica. A papila dérmica é alimentada 
pela corrente sanguínea que leva nutrientes para produ-
zir novos fios. A papila dérmica desempenha um papel 
crucial nas interações dermo-epidérmica e é de grande 
importância para a formação e crescimento dos fios. 
Cada indivíduo possui cerca de 100.000 folículos pilo-
sos, nos quais podem crescer muitos fios durante a vida. 
O cabelo cresce cerca de 3-4 mm / dia. O crescimento 
e queda dos fios são completamente aleatórios. 

Figura 1: Fases do crescimento dos fios de cabelo.

Em um dado momento, um número aleatório de fios esta-
rá em diferentes fases de crescimento e queda. 

Entre começar a crescer e cair anos mais tarde, cada ca-
belo passa por três fases distintas de crescimento. 

- Anágena: a fase de crescimento. Os fios estão crescen-
do ativamente; está fase pode durar de 2 a 6 anos. 
- Catágena: a fase de transição. A papila dérmica rompe 
e o cabelo pára de crescer e permanece nesta fase por 
apenas 2-3 semanas. 
- Telógena: a fase de repouso. O fio fica preso ao folículo 
e cai apenas para ser substituído por outro na fase anáge-
na. Esta fase dura aproximadamente 100 dias.

INCI: Butylene Glycol (1) (and) Water (2) (and) Dextran (3) (and) Acetyl Tetrapeptide-3 (4) (and) Trifolium 
Pratense (Clover) Flower Extract (5)
CAS: 7732-18-5 (1), 107-88-0 (2), 9004-54-0 (3), 827306-88-7 (4), 85085-25-2 (5)



No final da fase telógena o folículo piloso reinicia a fase anágena. A papila dérmica e a base do 
folículo se juntam novamente, e um novo fio começa a se formar. Se o cabelo antigo ainda não tiver 
caído, um novo cabelo empurra-o para fora e o ciclo de crescimento começa novamente.
Nocouro cabeludo de adultos, 70-85% dos cabelos estão em fase anágena e 10% em fase telógena. 
À medida que envelhecemos o percentual de fios na fase telógena diminuem e reduzem a velocidade 
de crescimento dos fios, e estes ficam mais finos e fracos.

O QUE PROVOCA A QUEDA DE CABELO?

Embora as causas da queda de cabelos ainda não estão completamente esclarecidas, isto pode ser 
resultado de vários fatores. A causa pode ser genética, devido a alterações hormonais ou desequi-
líbrios (parto, menopausa), ligado à nutrição (deficiência de certas vitaminas e minerais), estresse, 
doenças como a diabetes ou lúpus, medicamentos, tratamento capilar (escovação excessiva, tintura) 
e envelhecimento. A queda de cabelos pode ser permanente ou temporária. Nos homens, se inicia 
na coroa, têmporas, ou ambos. Nas mulheres, o cabelo fica mais fino em toda a cabeça. Um ciclo 
de crescimento normal do cabelo não é afetado por disfunção hormonal. O folículo piloso é cercado 
por tecido conjuntivo e pela  papila dérmica de boa qualidade,com pouca ou ausência de inflama-
ções e estresse oxidativo.    
Pessoas que sofrem de queda de cabelo, na maior parte do tempo, têm o ciclo de crescimento dos 
fios interrompido por aumento do hormônio (DHT) diidrotestosterona, perda da integridade do te-
cido conjuntivo em torno do folículo piloso, aumento do processo inflamatório no couro cabeludo 
e  elevado estresse oxidativo. Com a idade, o número e o tamanho dos folículos pilosos no couro 
cabeludo diminuem, deixando os cabelos finos e aumentando a queda dos fios.

Figura 2: Desenho esquemático da queda dos fios de cabelo



Capixyl™ é um complexo único e inovador desenvolvido para prevenir e inter-
romper o processo de queda, e estimular o crescimento dos cabelos.
Capixyl ™ é composto de um peptídeo biomimético patenteado composto por  
quatro aminoácidos de alta tecnologia  extraído dotrevo vermelho, rico em bio-
chanina A.
Extrato de trevo vermelho
As flores do trevo vermelho (Trifolium pretense) foram encontradas no Centro e 
Norte da Europa e Ásia. O trevo vermelho foi tradicionalmente usado para tratar 
a asma, câncer, gota, e várias desordens inflamatórias da pele como eczema e 
psoríase.

Biochanina A é a principal isoflavona encontrada no trevo vermelho. Biochani-
na A é conhecida por ser um inibidor eficaz da atividade da 5-α-redutase tipo I e II. 
Pesquisas têm demonstrado que biochanina A modula a inflamação crônica, e as 
isoflavonas podem também funcionar como antioxidantes importantes, limitando 
os danos resultantes dos radicais livres a pele e ao couro cabeludo.

MECANISMO DE AÇÃO 

Capixyl ™ tem ação direta sob a  5-α-redutase, que modula a diidrotestosterona (DHT)  e evita a miniaturização 
do cabelo. Ainda melhora a integridade das proteínas da matriz (semelhante ao da matriz extracelular – MEC) na 
papila dérmica para uma melhor ancoragem do cabelo. Capixyl ™ também reduz os danos causados pela infla-
mação, proporcionando máxima eficácia na redução do processo de queda e estimula o crescimento do cabelo.

Capixyl ™ previne e interrompe o processo de queda, e estimula o crescimento dos cabelos. Experimentos ex vivo 
têm demonstrado melhores resultados na estimulação do crescimento do cabelo. Os dados clínicos demonstram a 
melhora da calvície, aumentando a  fase anágena em relação a fase telógena. Capixyl ™ é uma alternativa segura 
para outras produtos e oferece resultados rápidos.

Figura 3: Mecanismo de ação do Capixyl

SOLUÇÃO ÚNICA PARA A QUEDA DE CABELO



EFICÁCIA IN VITRO

Efeito da Capixyl na produção de IL-8 por queratinócitos humanos

IL-1(interleucina – 1) imita o processo de inflamação nos queratinócitos e 
induz a IL-8(interleucina – 8), uma citocina pró-inflamatória.

Produção de IL-8 pelos fibroblastos

Estimulação da síntese de proteína no MEC 
pelos fibroblastos

Capixyl™ diminui as citocinas pró-inflamatórias com 
ação sinérgica em relação ao extrato do trevo vermelho 
sozinho.
Efeito do Capixyl  sobre a atividade da 5-α-redutase
DHT é formado pela ação da 5 -α - redutase sobre a 
testosterona. DHT causa queda de cabelo pelo encurta-
mento do ciclo de crescimento, produzindo progressiva-
mente fios mais curtos e finos. Referência de uso: Epiga-
locatequina galato (EGCG).

Acetil tetrapeptideo-3 estimula a produção de coláge-
no para melhor integridade MEC levando a uma anco-
ragem melhor no folículo piloso.
Efeito da Acetil tetrapeptideo-3 no MEC - síntese de 
proteínas.
Acetil tetrapeptideo-3 estimula proteínas da matriz ex-
tracelular na papila dérmica, e, portanto, tem  efeito 
direto no tamanho dos folículos pilosos e ancoragem.

Capixil  inibe a atividade da 5-α-redutase, confirmando 
assim o seu efeito sobre a produção de DHT para reduzir 
a alopécia androgenética .
Efeito da Acetil tetrapeptideo-3 sobre a síntese de colágeno 
A prolina é um aminoácido constituinte do colágeno, 
pois representa uma boa indicação do colágeno re-
cém-sintetizado.

Dosagem de hidroxiprolina em fibroblastos

Capixyl

Inibição da 5-α-redutase



EFICÁCIA EX VIVO

Efeito do Acetil tetrapeptideo-3 na síntese do colágeno VII em explantes de 
pele humana

Colágeno VII é o principal constituinte das fibrilas de ancoragem e está 
localizado na membrana basal (DEJ) ao redor da papila. Neste
experimento, os corticóides são utilizados para induzir uma diminuição das  
crescimento dos fios em células da papila e proteínas do MEC.

Acetil tetrapeptideo-3 proporciona um efeito reparador na 
junção dermo-epidérmica, melhorando a ancoragem do fio.
Efeito da Acetil tetrapeptideo-3 no crescimento dos folí-
culos capilares humanos
Os folículos capilares humanos na fase anágena foram  
isolados e cultivados na presença e ausência de Acetil 
tetrapeptideo -3 por 8 dias.

Acetil tetrapeptideo-3 estimula o crescimento de cabelo com 
maior atividade que o agente de crescimento de cabelo referên-
cia, Minoxidil®.

Acetil tetrapeptideo-3 melhora em 35% o crescimento 
dos folículos capilares humanos em comparação com 
os folículos não tratados após 8.
Medida da velocidade de crescimento do fio de 
cabelo no folículo piloso humano isolado, tratado 
com acetil tetrapeptideo-3 ou Minoxidi® após 7 
dias de tratamento.

Avaliação quantitativa de colágeno VII Medida do crescimento do cabelo

Atividade do crescimento do cabelo



EFICÁCIA CLÍNICA

Protocolo de teste - 30 homens com alopécia androgenética: 15 tratados 
com a loção Capixyl™  (5%) e 15 com placebo.
- aplicação diária de 20 gotas da loção Capixyl™ ou placebo por um pe-
ríodo de quatro meses.
- O tricograma digital ( TrichoScan profissional) foi avaliado  no D0 (antes 
do início do tratamento) e após 4 meses.

Capixyl ™  induz um aumento visível na densidade dos fios 
na fase anágena, em comparação com placebo, demons-
trando a sua eficácia no crescimento dos fios.

Relação Telógena/Densidade do cabelo

Capixyl ™  induz uma forte redução da densidade dos 
fios na fase telógena em comparação com o placebo, 
o que indica claramente uma redução no processo de 
queda de cabelo.
Relação A / T = comparação do número de fios aná-
genos e telógenos, que é uma indicação da porcenta-
gem de folículos pilosos ativos.

Relação Anágena/Telógena

Relação A / T = ativação do crescimento do 
cabelo
      O tratamento está funcionando! Queda de 
cabelo pára!
Relação A / T = perda de atividade de cresci-
mento do cabelo
       Alopecia continua / piora

Média da fase anágena do cabelo



Fase Anágena
Fase de crescimento

Fase Catágena
Fase de transição

Fase Telógena
Fase de repouso

Taxa de 
crescimento

Folículo 
capilar 

2 - 6 anos 100 dias

15 - 30% cabelos

0,3 - 6,0 mm 
diariamente

70 - 85% cabelos

Cílios

1 - 3 m (ref. 1) 4 - 9 meses
~ 2 meses (ref. 1)

60 - 85% cílios

0,3 - 6,0 mm 
diariamente

22 - 55 d (ref. 2)

15 - 40 %

Crescimento dos cílios e folículo capilar
Como o ciclo de crescimento do folículo capilar, o ciclo de crescimento dos cílios possui 3 
estágios: A única diferença é o período de tempo de cada fase é diferente.

ref.1: Ethnic characteristics of eyelashes. Br J. Dermatol. 2006. Na et al. Amorepacific
ref 2: Human eyelashes characterization. Br J. Dermatol. 2010. Thibautet al. L’OREAL

Folículo 
capilar

Cílios

Fase 
Anágena
Fase de 

crescimento

Fase 
Catágena
Fase de 

transição

Fase 
Telógena
Fase de 
repouso

Taxa de 
cresciment

o

2 – 6 anos
70 – 85% 
cabelos

100 Dias
15 – 30% cabelos

4 – 9 meses (ref. 1)
~ 2 meses (ref. 2)

60 – 85% cílios

0,3 – 0,6 mm 
diariamente

0,12 mm 
diariamente

Anagen

Anagen

Catagen

Catagen

Telogen

Telogen

Hair follicle
3 - 6 years

Eyelash
19 months

Similaridade dos cabelos e cílios

Parte Superior:  100 – 200 fios
               Comprimento: 8 -12mm

Parte Inferior:  75 – 100 fios  
     Comprimento: 6 -8 mm

Quando comparada ao couro cabeludo, a pálpebra possui uma epiderme mais fina. 

Os folículos dos cílios possuem  a mesma estrutura que os folículos do couro cabeludo, porém 
muito mais curto, devido ao ciclo de crescimento.

Capixyl™
Solução única, inovadora, permanente, segura e eficaz para deixar os cílios com aparência 
natural.

5 vezes mais longos Aumento da densidade

+ 45% novos cílios 93% de satisfação

Capixyl™: Combinação perfeita de extrato de trevo vermelho + peptídeo.



Eficácia Clínica

Evolução da densidade dos cílios

Protocolo
•	 17 voluntárias caucasianas, com idade média de 49 anos 
•	 2 aplicações:
Gel contendo 2,5% de Capixyl™, 2 vezes ao dia (manhã e tarde) durante 8 semanas 

2. Aplicação do gel como “rímel”: 
Aplicação na parte superior e inferior.

* Formulation developed in partnership with SECOS SAS (Cheops group)

1. Aplicação do gel na pele, como delineador: Desenhar 
cuidadosamente com o aplicador ao longo da pele, na base superior e 
inferior dos cílios.

Após 4 semanas 73% dos voluntários observaram melhora na densidade dos cílios e 93% após
8 semanas.

Capixyl™: induz a limpeza e aumento significativo da densidade dos cílios  
(aumento  de novos cílios e diminuição da queda dos cílios)  

Aumento da densidade dos fios
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4 semanas 8 semanas * p<0,05 entre Capixyl TM e Placebo

Aumento de 27% da 
densidade dos cílios após 
8 semanas de aplicação



CapixylTM : melhora significantemente o número de novos cílios 
após 8 semanas de aplicação.

Evolução do número de novos cílios
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* p<0,1 entre 8 semanas e T 0

Efeito não visível com placebo

Melhora de 45,5% de 
número de novos cílios após 

8 semanas de aplicação 

T 8 semanas

Voluntário # 14

T 0

Evolução do comprimento dos cílios

Após 8 semanas 73% do voluntários observaram uma melhoria no comprimento de seus cílios. 
Aumento de 0,70 mm após 4 semanas.

CapixylTM: melhora significantemente o comprimento dos cílios após 4 
semanas de aplicação.

Melhora do comprimento
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A evolução do comprimento dos cílios é de 3 a 
5 vezes melhor após aplicação do CapixylTM  

(4 e 8 semanas respectivamente) em 
comparação com placebo.



Avaliação dos consumidores

Pálpebra parece mais densa com 
os cílios mais grossos

Os cílios parecem mais longos

Os cílios parecem mais completos

Os cílios caem menos

Opinião positiva (%)

Consumidores notam melhora real com o uso do Capixyl™

Voluntário # 16

T 0 T 4 Semanas T 8 Semanas

Aumento de 0,70 mm após 4 semanas



Capixyl™  aumenta a relação A / T em 46%  comparado a redução de -33% do placebo, compro-
vando a eficácia ao estimulo  de crescimento de pêlos e redução do processo de queda de cabelo.

Capixyl™ é uma alternativa clinicamente comprovada para tratamento da  calvície sendo ele um 
ativo inovador e poderoso para o crescimento e redução do processo de queda de cabelo.

Dosagem recomendada:
- Tratamento intensivo: 5%
- Profilaxia: 0,5 - 2,5%

nível de pH Recomendado: 4-8
CapixylTM devem ser incorporado no final do processo de fabricação, a uma temperatura inferior à 
40 ° C.

Aplicações:
•	 Anti-queda
•	 Anti-envelhecimento em  produtos para  tratamento de cabelos
•	 Tratamento da queda de cabelo sazonal
•	 Tratamento do couro cabeludo
•	 Tratamento do cabelo para as mulheres na menopausa
•	 Aplicações: 
•	 Máscara para crescimento dos cílios 
•	 Serum para cílios 
•	 Condicionador de cílios 
•	 Anti-queda para cílios 
•	 Tratamento 
•	 Remoção de maquiagem

REFERÊNCIA 
Boletim Técnico da Unipex

R. Dona Ana Prado, 245 - São Carlos - SP - CEP 13574-031
www.biovital.ind.br / vendas@biovital.ind.br

Tel.: (16) 3416-5699 / Fax: (16) 3416-4822
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