
JPX33® 

Fortificante Capilar 

100 ml 

 

O Fortificante Capilar JPX33® limpa os 

folículos pilosos aliviando-os da oleosidade e 

impurezas, proporcionando o crescimento 

sadio dos fios vigentes e favorecendo o 

crescimento dos bulbos encapsulados. 
 

Informações 

O ser humano desde sua forma embrionária 

desenvolve todos os folículos capilares que 

levará pela vida toda. Cabe a nós protege-los 

e conservá-los, pois quando os perdemos é 

definitivo, um bulbo atrofiado não se refaz. 
 

O cabelo tem três fases: anágena, catágena e 

telógena. A anágena, a fase de nascimento e 

crescimento, dura de 2 a 7 anos em média e a 

maior parte dos cabelos estão nessa fase. A 

catágena, quando o cabelo começa a se 

deslocar para se desprender, dura de uma a 

três semanas. Na telógena o fio capilar cai por 

completo e uma nova fase anágena recomeça, 

para o surgimento de um novo fio de cabelo. 
 
Calvície Androgenética 
O menino quando entra na puberdade começa  a 
produzir um hormônio chamado DHT 
(dihidrotestosterona)- esse hormônio se forma 
quando a enzima 5- alfa redutase se encontra 
com a testosterona,  o DHT é importante na libido 
masculina, na lubrificação da próstata, tornar a 
voz grossa e crescimento do tecido muscular. O  
excesso do mesmo que o organismo não 
encontra funcionalidade é jogado para o escalpo 
(o topo da cabeça). Esse hormônio penetra na 
papila dérmica atrofiando o bulbo capilar. 
Também penetra nas glândulas sebáceas, que 
começam a produzir óleo e seborréia em excesso,  
formando um ambiente propício para impurezas, 
que penetram no bulbo impedindo o nascimento 
de um novo fio de cabelo. 
 
Calvície em mulheres 
As mulheres têm uma queda acentuada de fios 
por diversos motivos, dentre eles problemas na 
tireóide, menopausa, dietas sem orientação, 
febres, eflúvio telógeno (geralmente acontece no 
pós parto, mas com cuidados adequados se 
restaura o crescimento normal), etc. Por isso é 
importante o acompanhamento médico para 

investigação das causas da queda. 
 
Não existe cura para a calvície, e sim tratamento 
que deve ser iniciado na adolescência, com a 
higienização correta do couro cabeludo 
diariamente. O couro cabeludo se suja todo dia, 
tendo que ser higienizado corretamente para que 
o cabelo encontre caminho livre. 
 
O processo da queda dos fios é natural, o 
problema se encontra na sua não reposição, que 
além da situação citada anteriormente se deve a 
outros fatores como tabagismo, dieta alimentar 
inadequada e problemas hormonais. 
 

JPX33®Fortificante Capilar não promete 

criar novos fios de cabelo pois bulbos 

atrofiados não se refazem, seu composto de 

ervas limpa a área do couro cabeludo onde se 

fixam os fios de cabelo, dessa forma oxigena 

os bulbos capilares favorecendo a reposição 

dos fios que se desprendem. Uma vez que a 

pele esteja completamente higienizada não se 

cria ambiente para proliferação de impurezas 

que agem nos bulbos capilares impedindo o 

nascimento de um novo fio. 
 

JPX33®Fortificante Capilar é um produto 

natural. Durante a fase de testes não 

se observou nenhuma reação alérgica. Em 

casos de reações suspenda o uso e 
 

Forma de uso 

Aplica-se o Fortificante Capilar JPX33® 

diretamente no couro cabeludo para uma 

melhor facilidade de ação nos bulbos 

capilares, espalhando o produto com as 

pontas dos dedos. Recomenda-se duas 

aplicações diárias (pela manhã e á noite). 
 
Composição 

Água, álcool cereal, extrato de Cochlearia 

Armoracia, extrato de Rosmarinus Officinalis, 

extrato de Melissa Officinalis, potassium 

carbonate, Cl 77288 
 

°Sem perfumes sintéticos °Não testado em 

animais °Contém álcool 
 

Precauções 

Uso externo. Mantenha em local fresco e fora 

do alcance de crianças e animais domésticos.  

Evitar contato com os olhos. Uso adulto. 


