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Latanoprosta Fagron

É um análogo direto da Prostaglandina F2α (PGF2α). Concentrações adequadas permitem o 
equilíbrio entre as fases anágena (crescimento), catágena (regressão) e telógena (queda).

“Efeitos mais 
potentes, rápidos 
e duradouros que 

os tratamentos 
atualmente 

disponíveis.”

Latanoprosta Fagron

Prostaglandinas

Desempenham um papel essencial durante o ciclo de 
desenvolvimento capilar. O desbalanço na concentração de 
prostaglandinas na região do couro cabeludo leva a uma redução 
da fase anágena e ao aumento das fases catágena e telógena. Neste 
quadro, ocorre a miniaturização dos folículos capilares, reduzindo a 
conversão de pelos velus a pelos terminais, dando origem aos pelos 
com tamanho e espessura reduzidos.

Latanoprosta Fagron

Estudos recentes mostraram que o uso de Latanoprosta no 
tratamento de alopecia tem apresentado resultados de grande 
eficácia, promovendo, em um período relativamente curto, o 
aumento significativo da densidade capilar e redução de sua 
queda. Sua ação, provavelmente nas papilas dérmicas, promovem 
o aumento na quantidade de fios, que apresentaram também maior 
espessura e comprimento.
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Latanoprosta Fagron 
+ PGF2α 
Fase Anágena 

TrichoTech™
+FGF7 + FGF10
Fase Neógena

Minoxidil Base 
+ PGE2 
Fase Telógena



Alopecia Androgenética 
+ PGF2α +FGF7 +FGF10

Alopecia Areata 
+ PGF2α +FGF7 +FGF10

Alopecia Androgenética 
+ PGF2α +PGE2 +FGF7 +FGF10

Cílios e Sobrancelhas 
+ PGF2α +FGF7 +FGF10

Latanoprosta Fagron 0,005%

TrichoSol™/TrichoFoam™ qsp 100 mL
Posologia: Aplicar nas áreas afetadas 1 ou 2 vezes ao dia, conforme 
orientação médica. 

Latanoprosta Fagron 0,005%

TrichoCream™ qsp 30 g
Posologia: Aplicar nas áreas afetadas 1 ou 2 vezes ao dia, conforme 
orientação médica.

Latanoprosta Fagron 0,005%

Minoxidil Base 5%

TrichoSol™/TrichoFoam™ qsp 100 mL
Posologia: Aplicar nas áreas afetadas 1 ou 2 vezes ao dia, conforme 
orientação médica.

Latanoprosta Fagron 0,005%

TrichoCream™ qsp 5 g
Posologia: Aplicar na margem dos cílios e nas sobrancelhas 1 ou 2 
vezes ao dia, conforme orientação médica.

1ª Linha no Crescimento Capilar

Sugestões de Formulações

Latanoprosta Fagron

Formulações contendo Latanoprosta fazem parte da primeira linha de tratamento para a 
alopecia androgenética em homens e mulheres.

Propriedades

 • Estímulo à fase anágena.

 • Redução da queda capilar.

 • Conversão de pelos velus em terminais.

 • Aumento da densidade e pigmentação.

TrichoSol™: Solução hidrofílica livre de álcool e propilenoglicol com alta espalhabilidade no couro cabeludo. Estabilidade comprovada para 
Latanoprosta Fagron e Minoxidil Base. Possui a tecnologia patenteada TrichoTech™ para maximizar os resultados via FGF-7 e FGF-10. Também 
apresenta estudos dermatológicos que demonstram ausência de irritação, sensibilização, fotoalergia e fototoxicidade.

TrichoFoam™: Espuma livre de álcool e propilenoglicol com alta espalhabilidade no couro cabeludo. Estabilidade comprovada para 
Latanoprosta Fagron e Minoxidil Base. Possui a tecnologia patenteada TrichoTech™ para maximizar os resultados via FGF-7 e FGF-10. 
Apresenta estudos dermatológicos que demonstram ausência de irritação, sensibilização, fotoalergia e fototoxicidade.

TrichoCream™: Creme natural que contém altas concentrações de triglicérides de ácidos linoleico e oleico. Contém tocoferol, antioxidante 
que protege os API’s. Suave hidratação e leve sensorial. Possui a tecnologia patenteada TrichoTech™ para maximizar os resultados via FGF-7 e 
FGF-10. Apresenta estudos dermatológicos que demonstram ausência de irritação, sensibilização, fotoalergia e fototoxicidade.

TrichoOil™: 
Aplicar no couro cabeludo 
seco e nos fios, deixando em 
oclusão por 10 minutos.
Uso semanal.

2º TrichoWash™: 
Aplicar na lavagem 
massageando por 2 minutos. 
Enxaguar e repetir. 
Uso diário.

3º TrichoCond™:
Aplicar por toda haste 
massageando por 2 minutos. 
Enxaguar. Uso diário.

4º TrichoSerum™: 
Aplicar por toda haste e 
pentear. Não enxaguar. 
Aplicar o secador de cabelos 
de acordo com o penteado e 
modelagem desejada.

Para maximizar o resultado do tratamento do seu paciente, adicionar os 4 produtos de cuidado e higiene capilar ao protocolo:

Indicações

 • Alopecia androgenética.

 • Alopecia areata.

 • Eflúvio anágeno.

 • Eflúvio telógeno.
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