RECREXINA
HFSC 100%

®

Favorece o crescimento do cabelo – Eficácia em 100% dos indivíduos testados*
Para que haja crescimento de novos cabelos, é fundamental que as células estaminais
contidas no folículo estejam em bom funcionamento.
O CICLO DE VIDA DO CABELO

O cabelo cresce, vive, morre e renova-se através de um processo de crescimento em três fases. A fase anágena
é o momento de crescimento do cabelo: as células organizam-se no bulbo, queratinizando-se e criando o cabelo
propriamente dito. Esta fase tem uma duração de aproximadamente três anos. A fase anágena é seguida por um período
de transição (fase catágena) de cerca de 3 semanas, durante o qual o folículo degenera progressivamente e é reduzido a
um terço das suas dimensões. A terceira fase, de repouso ou telógena, tem uma duração de cerca de 3-4 meses, durante
os quais o cabelo separa-se e a matriz capilar retoma a sua atividade, dando vida a uma nova fase anágena. Uma vez
que o ciclo varia conforme os diversos folículos, existe uma relação variável entre os folículos em repouso e aqueles em
atividade. No couro cabeludo saudável, os folículos em fase anágena representam normalmente 85% do total, enquanto
que 1% está em fase catágena e os 14% restantes estão em repouso (fase telógena).
A PERDA DE DENSIDADE CAPILAR

A perda de densidade capilar é um fenômeno que afeta milhões de pessoas. Devido à causas variadas, a quantidade de
cabelos, que cada indivíduo possui, vai diminuindo. O número de cabelos por centímetro quadrado diminui e começam a
entrever-se zonas cada vez mais amplas, nas quais ocorrem a perda de densidade capilar.
A perda de densidade capilar pode apresentar-se:
− como efeito de uma queda de cabelos abundante, prolongada e persistente;
− como efeito de uma progressiva diminuição da atividade dos folículos capilares, mesmo que não haja a presença
de uma queda de cabelo anômala (visível), que pode levar à miniaturização do cabelo (hastes mais finas do que os
cabelos normais, com diâmetro inferior a 0,03 mm) e aos primeiros sintomas de alopecia androgenética;
− como efeito do prolongamento das fases de transição e de repouso no ciclo de atividade do folículo, que se traduz em
diminuição da quantidade de cabelos na fase anágena.
O folículo piloso possui células estaminais que são responsáveis pelo início de novos ciclos de crescimento do cabelo.
Também a epiderme interfolicular e a derme do couro cabeludo contêm células estaminais que garantem a regeneração
natural do tecido cutâneo.
O CONCEITO DO PRODUTO RECREXINA®

RECREXINA® sempre teve como objetivo a solução para combater a perda de densidade capilar. RECREXINA® não
é apenas mais um produto para queda de cabelo (que geralmente tem a função de retardar ou contrariar a separação
dos cabelos já presentes no couro cabeludo), e sim um produto elaborado para ajudar a prevenir e tratar a perda de
densidade capilar ligada a causas fisiológicas, não patológicas e quando a quantidade e a qualidade dos cabelos
diminuíram pouco a pouco devido a uma reduzida atividade dos folículos pilosos.
A formulação básica de RECREXINA® – protegida por patente Suíça (em um total de 9 patentes) – conjuga dois
aminoácidos, a Cysteine e a Lysine (componentes básicos da queratina do cabelo) a um fator especial de crescimento
denominado Glycoprotein e a um vasodilatador inserido em um veículo hidroalcoólico; numerosos testes de eficácia
confirmam a capacidade desta associação em estimular o crescimento natural dos cabelos atuando nos folículos
ativos e parcialmente inativos, não completamente atrofiados. Na fórmula básica também foram acrescentados
outros componentes que favorecem essa atividade, tais como: Diguanosine TP, Prolifex, Isofol, Salicylic Acid e DNA
biotecnológico. RECREXINA® é um produto cosmético de uso tópico.
*RECREXINA® HFSC 100%: EFICÁCIA EM 100% DOS INDIVÍDUOS TESTADOS

Resultado após 4 meses de ensaio clínico-instrumental in vivo, duplo-cego, randomizado e controlado com placebo
em 46 indivíduos (23 tratados com RECREXINA® HFSC 100% e 23 com placebo). Os indivíduos do sexo masculino
apresentavam perda de densidade capilar de II, III, III vertex e IV grau da escala de Hamilton-Norwood. Em todos
os indivíduos foram encontrados resultados positivos com um número mínimo de +7 a um máximo de +41 novos
cabelos em crescimento em uma área submetida a contagem eletrônica de 1,8 cm². Os resultados do ensaio foram
estatisticamente significativos.
6.300 NOVOS CABELOS EM CRESCIMENTO

Com base em uma análise matemática dos resultados médios verificados em uma área de 1 cm² e estendidos a toda
a superfície do couro cabeludo (aproximadamente 600 cm²) obteve-se como dado uma média de 6.300 novos cabelos
em crescimento após 4 meses de uso de RECREXINA® HFSC 100%. Análise instrumental efetuada com fototricograma.
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RECREXINA® HFSC 100%
RECREXINA® HFSC 100% é um dermocosmético de uso tópico que contém ingredientes patenteados, que favorecem o
crescimento dos cabelos. Uma parte dos ingredientes patenteados (Cysteine, Lysine, Glycoprotein e Stem-Engine) está
inserida em veículos específicos que permitem sua liberação gradual e contínua no couro cabeludo. Indicada para os
casos de perda de densidade capilar de causas fisiológicas e não patológicas. Não atua nos folículos completamente
atrofiados. Formulações específicas para homens e mulheres. Dosagens disponíveis: 200 – 500 – 1300
MODO DE USAR
Cada ampola de RECREXINA® HFSC 100% contém 3,5 mL. Recomenda-se o uso durante 5 dias consecutivos e 2 dias de
pausa (sem utilizar o produto). Verificar a INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO disponível na embalagem. As 10 ampolas contidas na
embalagem permitem o uso durante duas semanas. As 20 ampolas contidas na embalagem permitem o uso durante um mês.
Recomenda-se o uso durante no mínimo dois meses. Estão disponíveis apresentações com 10 e 20 ampolas.
RECREXINA® - TRATAMENTO DERMOCOSMÉTICO COMPLETO HFSC 100%
RECREXINA® HFSC 100% + RECREXINA® ANTIQUEDA HSSC
RECREXINA® - TRATAMENTO DERMOCOSMÉTICO COMPLETO HFSC 100% é um dermocosmético de uso tópico que
contém em uma única embalagem dois tipos de ampolas.
RECREXINA® HFSC 100% (ampolas âmbar claro) contém ingredientes (Cysteine, Lysine, Glycoprotein e Stem-Engine)
patenteados, que favorecem o crescimento do cabelo. Uma parte dos ingredientes patenteados (Cysteine, Lysine, Glycoprotein
e Stem-Engine) está inserida em veículos específicos que permitem sua liberação gradual e contínua no couro cabeludo (ação
100%). O bom funcionamento das células estaminais contidas no folículo é fundamental para o crescimento de novos cabelos.
RECREXINA® ANTIQUEDA HSSC (ampolas incolores) conjuga os ingredientes principais (Hydroxyproline, Aspartic Acid,
Enzymatic Activator e Taurine) com Hydrolyzed Yeast Protein e Acetyl Tetrapeptide-3, que são úteis para reforçar os cabelos
desde a raiz (teste in vitro). A fórmula foi enriquecida com o Complexo HSSC para proteger e manter o couro cabeludo
em bom estado (teste in vitro e ex vivo). RECREXINA® ANTIQUEDA HSSC é útil para prevenir e contrastar as causas
fisiológicas, não patológicas, da queda dos cabelos.
RECREXINA® - TRATAMENTO DERMOCOSMÉTICO COMPLETO HFSC 100% que une as duas formulações é indicado
nos casos de perda de densidade capilar originados por causas fisiológicas e não patológicas, associadas à queda de
cabelo. Formulações específicas para homens e mulheres. Dosagens disponíveis: 200 – 500 – 1300
MODO DE USAR
O kit do tratamento completo é composto de ampolas de RECREXINA® HFSC 100% (cor âmbar claro) e ampolas de
RECREXINA® ANTIQUEDA HSSC (ampolas incolores). As ampolas contêm 3,5 mL de produto cada uma. Recomenda-se o
uso alternado das ampolas durante 5 dias consecutivos e 2 dias de pausa (sem utilizar o produto). Verificar a INSTRUÇÃO
DE APLICAÇÃO disponível na embalagem. Os formatos de 10 + 10 ampolas permitem o uso durante 1 mês que pode ser
repetido várias vezes ao ano. Recomenda-se o uso durante no mínimo dois meses.
MODO DE UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DAS AMPOLAS

1. Retirar o cortador de ampolas plástico incluído na
embalagem.

4. Inserir o bico dosador na ampola aberta.

2. Inserir o cortador de ampolas sobre a ampola, simplesmente apoiando-o. Segurar firmemente com os dedos o
cortador de ampolas e quebrar a parte alta da ampola,
fazendo uma pressão leve, mas firme. Caso a parte alta
da ampola se prenda no cortador de ampolas após a sua
quebra, é sugerido utilizar uma pinça para retirar a mesma.

5. Remover a tampa do bico dosador.

3. Retirar o bico dosador incluído na embalagem.

6. Aplicar o produto sobre o couro cabeludo limpo e
seco, linha por linha, insistindo nas áreas com maior
perda de densidade capilar. Faça penetrar o produto
efetuando uma leve massagem.

9 PATENTES: SUÍÇA, USA, EUROPA
Patente Suíça CH 689 821 A5;
Patente Suíça CH 693 814 A5;
Patente Suíça CH 693 815 A5;

Patente Suíça CH 697 229 B1;
Patente Suíça CH 693 816 A5;
Patente Suíça CH 704 629 B1;

Patente USA US 6,479,059 B2;
Patente Europeia EP 1 089 704 B1;
Patente Suíça CH 703 390 B1

RECREXINA® HFSC 100% – 200 – HOMEM – AFE n° 2.09863.6 – N° de Processo: 25351.321556/2018-15
RECREXINA® HFSC 100% – 500 – HOMEM – AFE n° 2.09863.6 – N° de Processo: 25351.321503/2018-02
RECREXINA® HFSC 100% – 1300 – HOMEM – AFE n° 2.09863.6 – N° de Processo: 25351.321505/2018-93
RECREXINA® HFSC 100% – 200 – MULHER – AFE n° 2.09863.6 – N° de Processo: 25351.321506/2018-38
RECREXINA® HFSC 100% – 500 – MULHER – AFE n° 2.09863.6 – N° de Processo: 25351.321507/2018-82
RECREXINA® HFSC 100% – 1300 – MULHER – AFE n° 2.09863.6 – N° de Processo: 25351.321681/2018-25
RECREXINA® ANTIQUEDA HSSC – QUEDA LEVE – HOMEM – AFE n° 2.09863.6 – N° de Processo: 25351.321508/2018-27
RECREXINA® ANTIQUEDA HSSC – QUEDA MODERADA – HOMEM – AFE n° 2.09863.6 – N° de Processo: 25351.321509/2018-71
RECREXINA® ANTIQUEDA HSSC – QUEDA AVANÇADA – HOMEM – AFE n° 2.09863.6 – N° de Processo: 25351.321510/2018-04
RECREXINA® ANTIQUEDA HSSC – QUEDA LEVE – MULHER – AFE n° 2.09863.6 – N° de Processo: 25351.321511/2018-41
RECREXINA® ANTIQUEDA HSSC – QUEDA MODERADA – MULHER – AFE n° 2.09863.6 – N° de Processo: 25351.321682/2018-70
RECREXINA® ANTIQUEDA HSSC – QUEDA AVANÇADA – MULHER – AFE n° 2.09863.6 – N° de Processo: 25351.321657/2018-96
Responsável Técnico: Dr. Jadir Vieira Junior – CRF/MG nº 10.681 – Origem: Itália – EU MAH Labo International srl – Piazza Zanellato 5 – 35131 – Padova, Itália.
Titular: MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. Rua Otacílio Esteves da Silva, 40 – Granjas Betânia – CEP 36.047-400 – Juiz de Fora – MG – CNPJ: 17.875.154/0001-20
Importado e Distribuído por: MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. Rua Fernando Lamarca, 255 – Distrito Industrial – CEP: 36.092-030 – Juiz de Fora – MG – CNPJ: 17.875.154/0003-91
Uma Empresa do Grupo Lupin.
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ADVERTÊNCIAS: USO EXTERNO. NÃO INJETAR. NÃO INGERIR. Em caso de contato acidental com os olhos ou as
mucosas, lavar abundantemente com água. Manter fora do alcance das crianças. O produto contém um vasodilatador
suave que pode provocar uma leve reação térmica, com vermelhidão da pele, de breve duração. Suspender o uso se
o couro cabeludo tornar-se irritado. Lavar as mãos após a aplicação. Não usar em crianças. Conservar em temperatura
ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteger de calor excessivo e exposição direta ao sol. Manter longe de fontes de calor.
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