
PERGUNTAS
FREQUENTES
É possível usar apenas o Shampoo e Tônico ou apenas o Tônico e Condicionador?  

Os testes em laboratório foram realizados com a linha completa do Bioplex Nasce Fios: 

Shampoo, Condicionador e Tônico. Portanto, só comprovamos a eficácia completa do produto 

usando toda a linha. Para nascimento de novos fios, pode ser utilizado apenas o shampoo  

e tônico: disponibilizamos um kit apenas com os dois produtos no mercado. No entanto,  

para a melhora no aspecto geral do fio, indicamos sempre o uso da linha completa.    

Quais os ativos da linha?

A Linha Bioplex Nasce Fios possui em sua composição Biotina, Cafeína, Vitaminas do 

Complexo B (B5; B3; B7; B8), Vitaminas P, C e F, Ômega 6, Zinco, Cálcio, Manganês e Silício  

e um Blend de Ativos multifuncionais que, juntos, promovem a comprovação dos resultados 

do Sistema de Tratamento Bioplex Nasce Fios.

Qual o efeito de cada produto no tratamento?

O Shampoo Bioplex Nasce Fios tem a função de preparar o couro cabeludo para receber  

o tônico e os ativos da linha, abrindo as escamas dos fios e fazendo uma limpeza suave.  

O Condicionador Bioplex Nasce Fios é utilizado somente no comprimento dos fios, selando  

as escamas, deixando os cabelos macios, sedosos e resistentes. O tônico Bioplex Nasce Fios 

tem a função de potencializar o nascimento/crescimento de novos fios, penetrando e reativando 

o funcionamento dos bulbos, aplicando-o no couro cabeludo, sem enxágue posterior.  

Como eu devo aplicar os produtos?

O shampoo deve ser aplicado por todo cabelo e couro cabeludo, massageando-o sempre 

com movimentos circulares. Já o condicionador deve ser aplicado somente no comprimento 

dos fios, selando os fios. O tônico deve ser aplicado diretamente e somente no couro 

cabeludo, de 01 a 03 vezes ao dia.



O condicionador pode ser aplicado na raiz?

Não indicamos o uso de condicionador na raiz do cabelo, a aplicação deve ser feita do meio 

do fio até as pontas.

Como age o Sistema de Tratamento Bioplex? 

O ser humano produz hormônios andrógenos, sendo o mais importante deles a testosterona. 

Qualquer alteração nos níveis deste hormônio pode levar a perturbações, entre elas a queda 

capilar e a hipersecreção sebácea. 

Os hormônios são controlados por mecanismos que envolvem a ação enzimática. A 

enzima 5 alfa redutase tipo 1 interage com a testosterona e se transforma em DHT (di-

hidrotestosterona). Com maior nível de DHT, ocorre hipersecreção sebácea no couro 

cabeludo. O excesso de sebo promove entupimento do folículo piloso e, consequentemente, 

a queda capilar. 

O principal diferencial do Sistema de Tratamento Bioplex Nasce Fios é que ele trata o 

couro cabeludo e simultaneamente estimula o folículo piloso, desobstruindo-o através 

de hormônios naturais extraídos dos ativos diferenciados utilizados em sua fórmula. Para 

conseguir esses dois benefícios, conta com ativos diferenciados. 

·  Complexo de saponinas: possui propriedades significativas para o tratamento da seborreia 

do couro cabeludo, uma vez que neutraliza a enzima 5 Alfa redutase.

·  Alta concentração de flavonoides, vitaminas P, C, F e do complexo B e ômega 6: atuam 

protegendo os lipídeos da camada córnea dos cabelos

· Ácidos palmítico e oleico: normalizam a queratinização e possuem ação antienvelhecimento.

·  Cálcio, manganês, silício e zinco: essenciais para o mecanismo enzimático de formação das 

proteínas do cabelo, com ação direta no fortalecimento do bulbo capilar.

·  D-pantenol (pró-vitamina B5): retém e absorve a água do meio, proporcionando efeito 

umectante e aumentando a espessura do fio.

·  Vitamina H hidrossolúvel: nutriente essencial para o crescimento dos fios e para a produção 

de ácidos graxos que contribuem para a saúde do cabelo e estimulação do bulbo capilar.



 
 
Avaliação subjetiva da eficácia no crescimento dos fios, redução e prevenção da queda capilar em kit de produtos por 
apreciabilidade das qualidades cosméticas em condições normais de uso. Determinação instrumental das alterações 
morfológicas e estruturais dos fios por dinamômetro adaptado. Determinação percentual de fios em fase anágena 
versus telógena por medidas instrumentais de trichoscan®. Apreciabilidade das qualidades cosméticas em condições 
normais de uso com acompanhamento dermatológico. 

________________________________________________________________________________________________ 
Este relatório de ensaio só é válido com o selo de segurança do CEPAD na fórmula em anexo e se copiado em sua 

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

 

 

8. CONCLUSÃO 

Os produtos, TÔNICO POTENCIALIZADOR BIOPLEX SOFT HAIR. SHAMPOO DE 

TRATAMENTO BIOPLEX SOFT HAIR. CONDICIONADOR DE TRATAMENTO BIOPLEX SOFT 

HAIR. foram testadas nas condições de uso recomendadas proporcionaram: 

 

•  Eficácia de 43%  no aumento de novos fios; 

•  Eficácia de 26% na redução da queda; 

•  Eficácia no crescimento dos fios em 11% (3 cm) após 60 dias de uso; 

•  Eficácia na força e resistencia dos cabelos em 9%; 

•  Eficácia no crescimento dos fios em 3% após 15 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: “Potencializa o crescimento dos fios”, “Fios mais fortes e 

resistentes”, “Crescimento comprovado em 15 dias”, “Não proporciona ressecamento, 

quebra e fraqueza dos fios” e “Estimula o nascimento de novos fios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


