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

KERANAT™ é um ingrediente natural patenteado, fonte de miliacina (fitoesteróis 
e triterpenóides) do painço, vetorizados através de uma microencapsulação em lipídeos 
polares (fitoceramidas). KERANAT™ é uma solução inovadora para tratar eficazmente 
a queda de cabelo e restaurar a sua beleza e brilho.

BENEFÍCIOS

Diminui em 50%
os fios na fase 

telógena, preve-
nindo a queda 

precoce

Facilita o cres-
cimento forte e 

saudável dos fios

Trata as afecções 
do couro cabeludo

Realça a beleza, 
brilho e maciez

Diminui a queda
e acelera o seu 

crescimento

300mg diários, 150mg 2 vezes ao dia.

Non-GMO0% lactoseGlúten 
free

Após a ingestão de KERANAT™, a absorção do ativo pela parede intestinal é facilitada 
pelas fitoceramidas que proporcionam maior biodisponibilidade e ação do ativo na 
papila dérmica (motor biológico do cabelo), onde ocorre o estímulo para a produção 
de IGF1 e KGF, que resulta no aumento da proliferação celular com consequen-
te estímulo do crescimento do cabelo e diminuição dos fios na fase telógena. 
(Hair Ther Transplant 2016, 6:2).

MECANISMO DE AÇÃO

Matriz extracelular

KERANAT™

Fatores de crescimento

POSOLOGIA



MAIS INFORMAÇÕES:

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).

Em uma das voluntárias analisadas, a que-
da de cabelo reduziu em 65% após 12 se-
manas de tratamento com 300mg diários 
de KERANAT™ mensurado pelo método de 
fototricograma. 

KERANAT™ estimulou a proliferação celu-

lar no bulbo em 140%, o que é um bom in-

dicador do crescimento ótimo do cabelo.

KERANAT™ promoveu o aumento de 11,5% 

de IGF-1 em comparação com 8,8% para 

o controle. Estudo ex-vivo - Fragmentos 

de couro cabeludo humano mantidos em 

condições de sobrevivência por 7 dias no 

meio de cultura.

Estudo rando-
mizado, duplo 
cego, controlado 
por placebo
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Informação técnica adequada à tomada de decisão 

exclusiva do profissional da saúde, médico, nutricio-

nista ou farmacêutico magistral. Os princípios ati-

vos divulgados neste material requerem prescrição 

e formulação magistral individualizada para serem 

utilizados.

@iberomagistral

/iberomagistral

www.iberomagistral.com.br

Acesse os estudos aqui:

Os estudos mostraram que a su-
plementação com KERANAT™ não 
ocasionou reações de intolerância 
cutâneas ou digestivas. Também 
não houve crescimento anormal 
dos pelos do corpo.

SEGURANÇA

COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA

Redução da queda de cabelo

 Resultados Fototricograma

KERANAT™ aumenta a proliferação 

celular e fatores de crescimento no 

bulbo capilar

(Hair Ther Transplant. 2016; 6:2)

(Hair Ther Transplant 2016, 6:2)

(Eur J Dermatol. 2001;11(1):17-20)


