
TrichoConcept™ na Dermatite Seborreica
e Psoríase do Couro Cabeludo

A linha de veículos TrichoConcept™ foi desenvolvida exatamente pela necessidade de tratar de forma ampla o bulbo, couro cabeludo 
e haste; e um dos fatores que podem agravar os casos de dermatite seborreica e psoríase, especialmente no couro cabeludo são as 
baixas temperaturas.

O tratamento destas patologias é estabelecido de acordo com a idade do paciente e extensão das manifestações clínicas. 
Portanto, os veículos da linha TrichoConcept™ chegam ao mercado para ampliar a capacidade estratégica do tratamento capilar, 
visto que, além de favorecer a fase neógena, são livres de ingredientes controversos como parabenos, propilenoglicol, álcool, 
corantes, petrolatos e 1,4-dioxano, características de grande importância para o tratamento de peles lesionadas.

TrichoOil™

Veículo lipídico 100% vegetal utilizado 
como pré-shampoo para restaurar a fibra 
capilar, selando, fortalecendo a cutícula e 
reduzindo a porosidade do fio. Permite a 
associação de ativos lipossolúveis como 
Prostaquinon™, vitaminas A, E, além 
de corticóides como betametasona, 
clobetasol e fluocinolona.

Prostaquinon™

Fitocomplexo Fagron padronizado em 
timoquinonas* o qual inibe a síntese de 
prostaglandina D2 que é responsável 
pela inflamação e consequente queda 
capilar.

Seu uso na concentração de 3% já é 
conhecido por promover o crescimento 
de novos fios e o aumento da espessura e 
da densidade do fio.

Novos estudos na concentração   
de 10%, associado à óleos vegetais e 
antioxidantes, demonstraram melhora 
clínica de pacientes com psoríase.

*As timoquinonas têm demonstrado possuir 
atividades antioxidante, anti-inflamatória, 
antiproliferativa, antialérgica e antibacteriana, 
bem como características imunomodulatórias e 
imunoterapêuticas.

TrichoWash™

Shampoo com alto poder de limpeza 
que mantém os ácidos graxos e promove 
hidratação duradoura, maciez e 
flexibilidade aos cabelos.

Cetoconazol, Ciclopirox 
e Piritionato de Zinco

O uso de shampoos contendo 1% de 
agentes antifúngicos utilizados no 
tratamento da dermatite seborreica 
como cetoconazol, ciclopirox ou 
piritionato de zinco pode controlar o 
eflúvio telógeno e aumentar a espessura 
da haste enquanto diminui a oleosidade 
no couro cabeludo.

O cetoconazol apresenta atividade 
anti-androgênica e pode auxiliar nos 
tratamentos da alopecia androgenética, 
melhorando a densidade capilar e a 
proporção de folículos na fase anágena.

TrichoCond™

Condicionador de alto poder de 
hidratação, equilibra a produção sebácea 
mantendo a estrutura das fibras 
alinhadas e firmes. Seu pH ajustado 
(sempre inferior a 4,5) promove a coesão 
final das cutículas.

Testes de eficácia do uso combinado de 
TrichoOil™, TrichoWash™ e TrichoCond™ 
demonstraram significativo aumento no 
brilho e na hidratação. Pode ser utilizado 
para veicular ativos para o tratamento 
da fibra capilar como vitaminas 
hidrossolúveis e lipossolúveis.
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1º TrichoOil™ com ação anti-inflamatória e estimuladora do 
crescimento de novos fios

Prostaquinon™ 3%

TrichoOil™ qsp 5 ml

Posologia: Aplicar 2 vezes por semana. Colocar o conteúdo da ampola em 
recipiente. Aplicar metade da quantidade de forma homogênea no couro 
cabeludo e massagear por 3 a 5 minutos. Em seguida, aplicar o restante 
nos fios. Massagear os fios com movimentos suaves para que o produto 
seja distribuído homogeneamente por todo cabelo, sempre da raiz para as 
pontas. Enrolar e prender os cabelos (pode-se utilizar uma touca plástica) 
para diminuir a exposição ao ar e potencializar o efeito. Com os cabelos 
enrolados ou protegidos pela touca, deixe agir por 10 minutos.

1º TrichoOil™  com ação anti-inflamatória e estimuladora do 
crescimento de novos fios

Prostaquinon™ 3%

TrichoOil™ qsp 5 ml

Posologia: Aplicar 2 vezes por semana. Colocar o conteúdo da ampola em 
recipiente. Aplicar metade da quantidade de forma homogênea no couro 
cabeludo e massagear por 3 a 5 minutos. Em seguida, aplicar o restante 
nos fios. Massagear os fios com movimentos suaves para que o produto 
seja distribuído homogeneamente por todo cabelo, sempre da raiz para as 
pontas. Enrolar e prender os cabelos (pode-se utilizar uma touca plástica) 
para diminuir a exposição ao ar e potencializar o efeito. Com os cabelos 
enrolados ou protegidos pela touca, deixe agir por 10 minutos.

2º TrichoWash™ com ação antisseborreica e antiandrogênica

Cetoconazol 2%

TrichoWash™ qsp 200 ml

Posologia: Aplicar 3 vezes por semana, massageando por 2 minutos. 
Enxaguar e repetir.

2º TrichoWash™ com ação antipsoríase

LCD 2%

TrichoWash™ qsp 200 ml

Posologia: Massagear por 2 minutos. Enxaguar e repetir.

3º TrichoCond™ para selagem cuticular

Dexpantenol 0,5%

Vitamina B6 0,5%

TrichoCond™ qsp 100 ml

Posologia: Após lavar os cabelos com TrichoWash™, retirar o excesso de 
água e aplicar o TrichoCond™ uniformemente sobre os cabelos. Massagear 
mecha a mecha deixando atuar de 2 a 3 minutos. Enxaguar.

3º TrichoCond™ para selagem cuticular

Dexpantenol 0,5%

Vitamina B6 0,5%

TrichoCond™ qsp 100 ml

Posologia: Após lavar os cabelos com TrichoWash™, retirar o excesso de 
água e aplicar o TrichoCond™ uniformemente sobre os cabelos. Massagear 
mecha a mecha deixando atuar de 2 a 3 minutos. Enxaguar.

4º TrichoSol™ para acelerar o crescimento de novos fios

Latanoprosta Fagron 0,005%

TrichoSol™ qsp 100 ml

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas 1 ou 2 vezes ao dia.

4º TrichoSol™ com ação anti-inflamatória e estimuladora
do crescimento de novos fios

Prostaquinon™ 10%

TrichoCream™ qsp 30 g

Posologia: Aplicar nas placas psoriáticas 1 a 2 vezes ao dia.

5º TrichoSol™ para acelerar o crescimento de novos fios

Latanoprosta Fagron 0,005%

TrichoSol™ qsp 100 ml

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas 1 a 2 vezes ao dia.

Protocolo para Dermatite SeborreicaProtocolo para Psoríase do Couro Cabeludo

Para Fase de Remissão acrescentar a formulação abaixo: 

Para Fase de Remissão acrescentar a formulação abaixo: 
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