
TRATAMENTOS DE 
PRECISÃO PARA QUEDA 
CAPILAR DECORRENTE 
DO ESTRESSE

KERANAT™ + ZEMBRIN®



Eflúvio telógeno é caracterizada pelo aumento da queda diária de fios de cabelo, no caso agudo,  
a causa está associada a algum evento que aconteceu em torno de três meses antes do início da 
queda. Os eventos ou gatilhos, mais associados à queda são: infecção aguda, gripe, dietas muito  
restritivas, doenças metabólicas, cirurgias, pós-parto, estresse metabólico, além do estresse cotidiano. 
(Sociedade Brasileira de Dermatologia). 

Estresse crônico é uma situação na qual os níveis de cortisol (‘hormônio do estresse’) liberados 
para a corrente sanguínea tornam-se elevados, o que traz uma série de reações, entre elas, a grande  
descarga adrenérgica, que leva à vasoconstrição periférica, enfraquecendo cabelos e unhas. Recen-
tes descobertas mostram que o cortisol é capaz de se depositar no bulbo capilar, criando uma auto  
inibição do crescimento e levando os fios a chegarem mais rapidamente à fase telógena (GDLOW CJ, 
2016; LUTZ CK, 2016).  Esta situação pode ser melhorada com estratégias clínicas para a modulação 
do estresse e o equilíbrio natural do motor biológico do cabelo. 

ZEMBRIN® é o extrato padronizado e patenteado, de uma seleção única da planta Sceletium  
tortuosum, pesquisado e clinicamente estudado, e que comprovadamente apresenta dois mecanis-
mos de ação no sistema nervoso central para modulação dos sintomas do estresse e modulação  
natural dos níveis de cortisol.

- Modula o estresse e ansiedade

- Melhora a qualidade do sono

- Ativa as funções cerebrais, melhora  
  a atenção,  raciocínio e memória

- Equilibra as variações de humor na 
   TPM e climatério

Eflúvio Telógeno e Estresse

ZEMBRIN® + KERANAT™ 
 DOIS ATIVOS = DUAS SOLUÇÕES

Modula o Estresse e Restaura o Ciclo Fisiológico do Cabelo

DUPLA AÇÃO NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL: 
MELHORA DA FUNÇÃO COGNITIVA E INIBIÇÃO 
DA RECAPTAÇÃO DA SEROTONINA

1) Mesembrenona: Inibe a fosfodiesterase        

    do tipo 4 (PDE4)

    Aumenta o AMPc intracelular  

    Regula o AMPc/GMPc em processos  
    relacionados à memória.

2) Mesembrina: Inibe a recaptação  

    da serotonina (5-HT) 

    Efeitos ansiolíticos dos ISRS  

    (Inibidor Seletivo da Recaptação  

    da Serotonina) 

(Evid based compl and altern med 2014; 2014: 682014).

ZEMBRIN®: DUPLO E SINÉRGICO MECANISMO DE AÇÃO

25mg uma a duas vezes ao dia.

POSOLOGIA



- Diminui em 50% os fios na fase telógena, 
   prevenindo a queda precoce

- Facilita o crescimento forte e saudável dos fios 

- Diminui a queda e acelera  o seu crescimento 

- Realça a beleza, brilho e maciez

KERANAT™ é um ingrediente patenteado, fonte de miliacina (fitoesteróis e triterpenóides)  

do painço e microencapsulação em lipídeos polares (fitoceramidas). Age exclusivamente na  

papila dérmica (motor biológico do cabelo), estimula a produção de fatores de crescimento como 

IGF-1 e KGF, com aumento da proliferação celular e consequente estímulo de crescimento do  

cabelo e diminuição dos fios na fase telógena (Hair Ther Transplant 2016, 6:2).

RESTAURA NATURALMENTE O CICLO DO CABELO, 
DIMINUI A QUEDA E O TORNA MAIS FORTE E SAUDÁVEL

COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA

300mg diários, 

150mg 2 vezes ao dia.

POSOLOGIA

Estudo rando-
mizado, duplo 
cego, controlado 
por placebo

65 mulheres 

12 semanas 
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KERANAT™ diminui a quantidade de fios 
na fase telógena em 50% em 12 sema-
nas. Da mesma forma, 91% das mulheres  
observaram uma redução da perda de  
cabelo (autoavaliação).

Redução da queda de cabelo
(Hair Ther Transplant. 2016; 6:2)

Em uma das voluntárias analisadas, a  
queda de cabelo reduziu em 65% após 12 
semanas de tratamento com 300mg diários  
de KERANAT™ mensurado pelo método de  
fototricograma. 

 Resultados Fototricograma
(Eur J Dermatol. 2001;11(1):17-20)
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KERANAT™ estimulou a proliferação  

celular no bulbo em 140% e um aumento 

de 11,5% de IGF-1, o que é um bom indica-

dor do crescimento ótimo do cabelo

KERANAT™ aumenta a proliferação  

celular e fatores de crescimento no 

bulbo capilar 
(Hair Ther Transplant 2016, 6:2)



FORMULAÇÕES

Referências 
bibliográficas:

Modulação dos níveis de 
estresse e ansiedade

ZEMBRIN® 25mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Manipular 30 cápsulas

Posologia: Ingerir 1 cápsula ao 
dia, pela manhã.

Redução da queda e 
fortalecimento dos fios

KERANAT™ 150mg

Excipiente qsp     1 cápsula

Manipular 60 cápsulas  

Posologia: Ingerir 1 cápsula, 
duas vezes ao dia, após as prin-
cipais refeições.

Informação técnica adequada à tomada de decisão 

exclusiva do profissional da saúde, médico, nutri-

cionista ou farmacêutico magistral. Os princípios 

ativos divulgados neste material requerem pres-

crição e formulação magistral individualizada para 

serem utilizados.

@iberomagistral

/iberomagistral

www.iberomagistral.com.br

MAIS INFORMAÇÕES:

Zembrin® 
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Efeitos agudos do ZEMBRIN® na 

amígdala humana e sua conexão 

com o hipotálamo (Neuropsycophar-

macology 2013; 38(13): 2708-16).

Estudo duplo-cego, controlado 
por placebo 

•   16 voluntários saudáveis;

• Administração de 25mg ou 
placebo por um período de 5-9 
dias (média= 6/8 dias);

• Análise fMRI (Ressonância 
Magnética Funcional) focado na 
atividade relacionada à ansieda-
de na amígdala e seus neurocir-
cuitos conectados. 


