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1. Introdução
 Os seres humanos possuem cerca de 100.000 a 150.000 fios de cabelo em seu couro 
cabeludo. Estes fios crescem em média 1 cm ao mês e o volume de perda capilar está entre 
50 e 100 fios diariamente. Isso é absolutamente normal e está relacionado ao fato de cada 
fio ter seu próprio ciclo de crescimento.

O Ciclo de Crescimento do Cabelo  
Os folículos do cabelo sofrem crescimento cíclico e assíncrono, ou seja, cada fio 

passa pelas 3 fases do ciclo de crescimento independentemente dos fios vizinhos.
 A fase anágena (de crescimento) tem duração de 3 a 5 anos. É nesta fase que papila 
dérmica inicia a criação de uma nova matriz que levará à formação de um novo cabelo. 
Quando o cabelo se move para outra fase - a catágena (regressão) fica por cerca de 3 
semanas nesse estágio. A fase final telógena (repouso) dura até 4 meses, e o folículo piloso 
entra novamente na fase anágena. A papila dérmica e a base do folículo se unem 
novamente e um novo cabelo começa a se formar. Caso o cabelo antigo ainda não tenha 
sido removido, o cabelo novo empurra o antigo para fora e o ciclo de crescimento começa 
novamente.
 Para manter um volume normal de fios perdidos, é necessário haver um equilíbrio 
natural entre o cabelo anágeno, o  que cresce, e o  telógeno, o que cai. Caso haja alguma 
perturbação no ciclo capilar e o desprendimento dos fios ultrapasse os 100 fios diários por 
um longo período, essa disfunção é caracterizada como  queda capilar/alopecia.

INCI (EU - Declaration/PCPC - Declaration)
 Pea shoot extract powder.
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 A perda de cabelos está ligada a um ciclo de crescimento desequilibrado e pode ter 
diversas origens, como por exemplo: metabolismo de androgênio, genética, estresse, 
medicamentos, doenças e situações limite (atletas de alta performance, dietas restritivas, 
obesidade mórbida, anorexia e bulimia).
 Em pessoas com cabelos saudáveis, cerca de 85–90% do cabelo está na fase 
anágena e os outros 10–15% estão na fase telógena. Mudanças nas proporções dos cabelos 
anágeno e telógeno acontecem quando o número de fios anágenos é reduzido e, ao 
mesmo tempo, muitos fios permanecem na fase telógena. A redução na duração da fase 
anágena torna os cabelos mais curtos e mais finos. Quando há um intervalo prolongado 
separando a perda de cabelo e o surgimento de um novo cabelo de substituição pode 
gerar falhas e poucos fios no bulbo capilar.
 A perda capilar afeta mulheres e homens, mas de maneiras diferentes. O cabelo 
sofre modificações em seu ciclo de crescimento em pelo menos 50% dos homens e cerca 
de 25% das mulheres com idade acima dos 50 anos. A perda de cabelo nos homens pode 
ser muito mais intensa, afetando principalmente as áreas temporais e o topo da cabeça.
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Vagens de Ervilha: Pisum sativum
 AnaGain™ Nutri é um extrato de broto de ervilha que reequilibra o ciclo de 
crescimento do cabelo.
 As ervilhas orgânicas foram selecionadas como fonte do AnaGain™ Nutri devido à 
sua riqueza em arginina, proteínas, vitaminas do complexo B, amido, fibras e fitonutrientes. 
 Esses “fitoquímicos promotores da saúde” são ricos em metabólitos secundários 
que protegem a planta de doenças, danos, patógenos, da radiação ultravioleta extrema, 
poluentes e ajudam a defendê-la contra os herbívoros. Vale ressaltar que esses fitoquímicos 
são conhecidos por exercerem um efeito muito benéfico sobre a saúde humana. 
 Os fitonutrientes são altamente abundantes em brotos porque, neste estágio, as 
plantas ainda não são lignificadas e, portanto, especialmente vulneráveis à drenagem, luz, 
aeração e agitação.

O plantio das ervilhas
 Os brotos de ervilha são cultivados de modo orgânico, em biorreatores especiais, 
ambientes controlados e sem a utilização de solo. Após alguns dias de incubação nos 
biorreatores, os brotos são colhidos e purificados.
 Esta técnica tem muitas vantagens: disponibilidade da planta independente da 
estação, condições do solo, demanda do mercado, baixa necessidade de água e o material 
extraído da planta é completamente livre de poluentes e pesticidas ambientais.
  

2. Propriedades
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Mecanismo de ação
 AnaGain™ Nutri promove o aumento da expressão gênica do Fator de Crescimento 
Fibroblástico FGF-7, que por sua vez estimula atividade proliferativa dos queratinócitos na 
matriz capilar, no início da fase anágena.
 AnaGain™ Nutri também possui a capacidade de estimular a produção da proteína 
Noggin, responsável por promover o encurtamento da fase telógena. 
 Através destes dois mecanismos de ação, AnaGain™ Nutri consegue estimular a 
papila dérmica, induzindo o crescimento capilar.

Mecanismo do AnaGain™ Nutri 

estimulação do crescimento
do cabelo

células da matriz do cabelo

células da papila dérmica

 O efeito antiqueda de AnaGain™ Nutri como um suplemento alimentar foi 
analisado. O produto foi administrado por via oral por voluntários uma vez ao dia durante 
dois meses na concentração de 100 mg ao dia.
 Os voluntários foram solicitados a recolher seus cabelos perdidos em envelopes da 
seguinte forma: durante cada coleta de cabelo, os voluntários tiveram que recolher os 
cabelos perdidos na escova pela manhã. Os voluntários foram deixados livres para 
continuar lavando seus cabelos durante todo o período do estudo de acordo com o rotina 
de lavagem usual. A única restrição foi a proibição do uso de outros produtos contra queda 
de cabelo um mês antes de participar do estudo e durante todo o período de estudo. Os 
dias de coleta do cabelo foram definidos da seguinte forma (somente cabelo penteado): 
 D0-3 + D0-2 +   D0 -1, produzindo em conjunto o valor médio de coleta de cabelo na 
linha de base (-> t0). 
 D25 + D26 + D27, produzindo em conjunto o valor médio de coleta de cabelo de um 
mês (D25 -D27) (-> t1). 

3. Estudos comprovam a eficácia de AnaGain™ Nutri

 D0-3 + D0-2 +   D0 -1, produzindo em conjunto o valor médio de coleta de cabelo na . D0-3 + D0-2 +   D0 -1, produzindo em conjunto o valor médio de coleta de cabelo na 
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 D53 + D54 + D55, no total produzindo o valor médio de coleta de cabelo de dois 
meses (D53 –D55) (-> t2). Em cada ponto de tempo (t0 = D0, t1 = D28, t2 = D56), os voluntários 
trouxeram de volta os 3 envelopes de coleta de cabelo. Uma avaliação dermatológica foi 
realizada visualmente no couro cabeludo, a fim de detectar qualquer possível reação de 
intolerância ou qualquer problema no couro cabeludo ou cabelo que seria incompatível 
com a continuação do estudo.

D0-D27 (4 semanas) 
 1 ingestão diária pela manhã pelos voluntários, contendo 100 mg de AnaGain™ Nutri 
(solução potável em água).

D28 (1 mês) 
 Os voluntários entregam de volta os envelopes completos. Fotografias e contagem 
de cabelos no Instituto de Teste de Pele (STI).

D29 -D55 (4 semanas).
 Ingestão diária pela manhã pelos voluntários, de 100 mg de AnaGain™ Nutri (potável 
solução em água).

D56 (2 meses, avaliação da queda de cabelo) 
 Os voluntários entregam de volta os envelopes completos. Fotografias e contagem 
de cabelos no Skin Test Institute (STI) e o questionário de avaliação sensorial.

 D53 + D54 + D55, no total produzindo o valor médio de coleta de cabelo de dois . D53 + D54 + D55, no total produzindo o valor médio de coleta de cabelo de dois 

Fotos depois de 2 meses de tratamento
Day 0 Day 56
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Redução da queda capilar depois do tratamento com AnaGain ™ Nutri

Regulação da expressão gênica em %
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 Os resultados mostraram uma redução estatística da queda de cabelo em cada 
ponto de tempo. 
 Após 1 mês: -33,9% (p < 0,0002 versus t0).
 Após 2 meses: -37,1% (p = 0,0002 versus t0).
 O produto de teste AnaGain™ Nutri administrado por via oral tem uma eficácia 
importante contra a queda de cabelo após um mês de tratamento. Na avaliação do 
questionário: 86% dos voluntários notaram redução significativa da queda de cabelo e 76% 
dos voluntários gostariam de continuar realizando o tratamento com o suplemento 
alimentar.
 A análise da expressão gênica foi conduzida em bulbos de cabelo arrancados após 
um tratamento de duas semanas com 100 mg de AnaGain™ Nutri. Os resultados do estudo 
mostraram uma regulação positiva de Noggin em 56% e FGF-7 em 85%. Esses resultados 
demonstram que AnaGain™ Nutri é capaz de estimular a papila dérmica para induzir o 
crescimento de um novo cabelo.
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 Os efeitos de AnaGain™ Nutri na queda de cabelo foram obtidos em um painel de 
teste composto por 21 voluntários que sofriam de queda capilar leve a moderada. 100 mg 
de AnaGain™ Nutri foram tomados diariamente pelos voluntários em uma bebida de sua 
escolha por um período de dois meses. 
 As contagens de perda de cabelo foram avaliadas ao longo de três dias - no início do 
estudo, após um mês e após dois meses. 

 AnaGain™ Nutri   pode ser utilizado por via oral na concentração de 100 mg ao dia, 
devendo ser administrado diariamente para melhores resultados.
 AnaGain™ Nutri pode ser incoporado em bebidas, gomas, sachês, shots, alimentos 
fortificados, xaropes e cápsulas.

4. Dosagem indicada

 Pó branco a amarelado e solúvel em água.
 Sabor e odor neutros.

6. Considerações farmacotécnicas

 Informe Técnico Mibelle Biochemistry

7. Referências Bibliográficas

 Antienvelhecimento capilar; 
 Antiqueda;
 Auxilia na formação de cabelo;
 Cabelos novos em apenas 3 meses de aplicação; 
 Estimula o crescimento do cabelo na raiz;
 Prolonga o ciclo de vida do cabelo anágeno;
 Produtos para cuidados com o cabelo; 

Restaura totalmente a vitalidade do cabelo.  
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