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TrichoSol™

Solução totalmente isenta de ingredientes obsoletos e controversos como álcool e 
propilenoglicol. Contém a tecnologia TrichoTech™ que estimula a papila dérmica a produzir os 
fatores de crescimento FGF-7 e FGF-10, desencadeando a fase Neógena do ciclo de crescimento 
capilar.

TrichoSol™

TrichoTech™

Anágena Catágena Telógena Neógena

Benefícios do TrichoSol™

• Seu ingrediente ativo TrichoTech™ apresenta estudo publicado  
comprovando seu mecanismo de ação.

• Apresenta estudo clínico comprovando sua performance no 
crescimento capilar.

• Sensorial leve e seco, promovendo o aumento da adesão dos 
pacientes, principalmente de mulheres.

• Testado dermatologicamente: sensibilização, fotoalergenicidade e 
fototoxicidade (Allergisa).

• O único desenvolvido, produzido e analisado por farmacêuticos 
dos laboratórios Fagron.

Desenvolvido, 
produzido e 

analisado por 
farmacêuticos!



Veículo de Escolha para o Estímulo do 
Crescimento Capilar

TrichoSol™

Aprovado por pacientes e tricologistas em todo o mundo. Estudo clínico publicado no “Journal of Cosmetology 
and Trichology” demonstrou melhor performance do minoxidil no aumento de fios em fase anágena.

Taxa Anágena X Telógena
Aumento de 20% para Fase Anágena

Foi verificada a variação da fase anágena e demonstrado um 
aumento em mais de 20% no grupo tratado com minoxidil em 
TrichoSol™, quando comparado com o grupo não tratado (P>0,05).

Contagem de Fios na Fase Anágena
Aumento de 38%

Esse aumento de fios na fase anágena foi verificado em ambos os 
sexos. O resultado foi significativamente superior nos voluntários 
tratados, especialmente nos homens com média de 38%.
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Não Tratado

Minoxidil 3% em TrichoSol™

Minoxidil 3% em Álcool

TrichoSol™

Estudo Clínico

Participaram desse estudo 22 voluntários com idades entre 25 e 50 anos diagnosticados com eflúvio telógeno e divididos para receber 
4 tratamentos diferentes por 90 dias. As análises foram realizadas por TrichoScan® antes e após os tratamentos.

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Sem Tratamento Minoxidil Base 
3% em Álcool

Minoxidil Base 3% 
em TrichoSol™

Somente 
TrichoSol™

A imagem A mostra o couro cabeludo de 
um paciente no momento do diagnóstico, 
indicando em vermelho poucos fios na fase 
anágena.

“Journal of 
Cosmetology and 
Trichology, 2019”

Já na imagem B vemos o tratamento 
com minoxidil base 3% em TrichoSol™, 
evidenciando o aumento dos fios na fase 
anágena.
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África do Sul

Latanoprosta Fagron 0,005%

Minoxidil Base 3% a 5%

TrichoSol™ qsp 100 mL

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas 1 ou 2 vezes ao dia, conforme 
orientação médica.

Minoxidil Base 3% a 5%

TrichoSol™ qsp 100 mL

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas 1 ou 2 vezes ao dia, conforme 
orientação médica

Estímulo do Crescimento Capilar 
+ PGF2α + PGE2 +FGF7 +FGF10

Estímulo do Crescimento Capilar 
+ PGE2 +FGF7 +FGF10


