
AUMENTA O VOLUME DA BARBA 

PREENCHE FALHAS
NÃO AGRIDE A PELE

EFICÁCIA DERMATOLOGICAMENTE
COMPROVADA EM 30 DIAS

NOVOS
FIOS

- Nascimento de novos fios na barba.
- Preenchimento de falhas.
- Aumento do volume da barba.
- Aumento da força e resistência dos
  pelos.
- Resultados apresentados a partir de
  30 dias de uso.

pH: 5,5 à 6,5

O Sistema de Tratamento BIOPLEX Nasce 
Barba foi pensado para quem sofre de 
falhas e dificuldade de preenchimento 
integral da barba. O tônico Nasce Barba 
age diretamente na raiz do pelo, 
acelerando o desenvolvimento do bulbo, 
mantendo a hidratação e saúde da região 
aplicada com sensação refrescante.

SISTEMA DE TRATAMENTO

BIOPLEX NASCE BARBA
SOFTHAIR
Apresentação do produto
01 Tônico Nasce Barba Softhair – 60ml
PROC.: 25351.402057/2018-28

CICLO DE VIDA DO FIO.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR
Folículo piloso é o local onde nascem todos os 
pelos do corpo humano. Cada indivíduo possui 
uma quantidade geneticamente estabelecida 
de folículos. Cada um desses folículos possui 
um processo de desenvolvimento 
independente um do outro, fazendo com que 
fios ou pelos cresçam independente do ciclo 
de vida dos demais folículos.

Os primeiros fios nascem naturalmente mais 
finos que os demais pelos.  Sua estrutura 
tende a ficar mais encorpada após as primeiras 
vezes que se barbear.
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1 – Para que serve o Sistema
BIOPLEX Nasce Barba

2 – Ingredientes:
Vide embalagem.

3 – Como age o Sistema BIOPLEX
Nasce Barba?

O SISTEMA BIOPLEX NASCE BARBA estimula o 
nascimento e acelera o crescimento de pelos 
na barba, para o preenchimento integral ou de 
falhas, conforme imagem acima.

O Tônico BIOPLEX Nasce Barba não possui 
efeito vasodilatador e não agride a pele.

Age diretamente na raiz do pelo, acelerando o 
desenvolvimento do bulbo, mantendo a 
hidratação e saúde da região aplicada, além de 
deixar uma suave sensação refrescante.

4 – Onde, como e por quanto
tempo posso guardar os produtos
da linha Bioplex?
Conservar em temperatura ambiente (entre 15 
e 30°C). Proteger da luz, do calor e da umidade. 
Feche bem o frasco após o uso. Número de 
lote e data de fabricação: vide embalagem. 
Não use nenhum produto com o prazo de 
validade vencido. Guarde-o e utilize-o em sua 
embalagem original.

O produto deve ser mantido fora do alcance de 
crianças.

5-Resultados do Sistema Bioplex
Nasce Barba*:

A utilização diária do Sistema de Tratamento 
BIOPLEX Nasce Barba garante:
     - Nascimento de novos fios na barba
     - Preenchimento de falhas

O produto não agride a pele e não causa 
ressecamento da região aplicada.

6 – Como usar o Sistema BIOPLEX
Nasce Barba?

7 – Restrição de uso:

8- Em caso de dúvidas a quem
posso recorrer? 

Após a higienização da barba, aplique o tônico Nasce 
Barba em toda a região, realizando massagens 
circulares. Agite antes de usar. O produto pode ser 
usado entre 2 e 3 vezes ao dia.

Uso tópico. Uso adulto. Uso externo. Em caso de 
eventual irritação, suspender o uso.

Caso surja alguma dúvida sobre o produto, tenha 
alguma reclamação ou sugestão a fazer, temos 
uma equipe preparada para atendê-los.

www.softhair.com.br
SAC: 31-2105-7700
sac@softhair.com.br
Facebook:@/softhaircosmeticos
Instagram: @softhaircosmeticos
Elza Ind. e Comércio de Cosméticos Ltda.
CNPJ: 22.043.780/0001-90
Rua Reis de Abreu, Nº 540 - Aparecida
Belo Horizonte.
Responsável Técnico: Hermes da Fonseca
CRQ:02300116 Aut/ms: 2.01236-1
Indústria Brasileira
PRODUTO DE CATEGORIA 2.
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Avaliação da eficácia do fortalecimento, crescimento e nascimento de novos fios na
região da barba. Avaliação por medida instrumental de trichoscan®.  Apreciabilidade 
das qualidades cosméticas com acompanhamento dermatológico. 

O produto TONICO NASCE BARBA SOFT HAIR, lote 190, da 
empresa ELZA IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA foi testada nas 
condições de uso recomendadas proporcionou:  

 Eficácia instrumental percebida de 19% de nascimento/crescimento 

de novos fios em 66% dos participantes; 

 Nascimento/Crescimento de novos fios: 93,33%; 

 Crescimento de fios novos em toda extensão da barba: 73,33%; 

Preenchimento da falha na barba: 86,66%; 

Aumento no volume da barba: 93,99%; 

 Barba mais macia e sedosa: 73,33%; 

 Aspecto da barba mais saudável: 93,33%; 

 Fios mais fortes e grossos: 60%; 

 Sem irritação, sem ressecamento e sem agressão à pele: 100%; 

 Percepção de melhora nos 15 primeiros dias de uso. 

 
O produto foi considerado aprovado para uso desde que sejam

estritamente observadas as orientações de sua rotulagem no decorrer
 de sua aplicação, como orientado pelo fabricante. 

De acordo com os resultados demonstrados o produto teste foi 
aprovado para uso tópico, bem como na utilização dos claims: 

A reprodução de partes isoladas do relatório requer aprovação escrita do CEPAD. 

O Presente relatório de ensaio só é válido com o selo de segurança do CEPAD
 na fórmula em anexo e se copiado em sua íntegra.  

Prof. Dr. Carlos D’App S. Machado Filho 
Investigador Principal 

CRM 24578 

“Potencializa o crescimento de novos fios”, “Fios mais fortes e resistentes”, 
“Estimula o nascimento de novos fios”, “Auxilia no preenchimento de falhas”,
“Barba mais macia”,“Não agride a pele”, “Não causa ressecamento”.

8. CONCLUSÃO


