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Uma solução única e efetiva para a queda do 

cabelo 

 

Anti Hair-Loss Lotion de TOSKANI é uma loção para 

travar a queda do cabelo. Adequado para todo tipo 

de alopecia tanto masculina como feminina e para 

o cuidado diário do pelo fino, frágil e delicado. 

Fortalece e revitaliza o folículo capilar estimulando a 

fase de crescimento, aumentando a densidade e 

melhorando a estrutura do cabelo. 

O uso desta loção é ideal para travar a queda do cabelo, 

aumentando sua espessura e densidade, sem deixar 

resíduos que sujem o couro cabeludo e o cabelo. Este 

tratamento está desenhado para ajudar a manter 

em casa os resultados dos tratamentos efetuados 

nos centros profissionais. 

 
▪ Alopecia androgénica 

▪ Alopecia de padrão feminino 

▪ Perda de cabelo durante e após a gravidez 

▪ Alopecia areata 

▪ Perda de cabelo causada por stress 

 
Conteúdo: Spray 100 ml 

 

Aplicação 
 

Aplicar sobre o couro cabeludo realizando uma massagem e deixando que seque de forma natural. Pode 

aplicar-se diariamente como cuidado intensivo, em dias alternados ou como tratamento preventivo. Pode 

aplicar-se também, como complemento ao tratamento em centros profissionais. Evitar o contato com os 

olhos, a boca e mucosas. Aplicar o produto duas vezes ao dia durante no mínimo 3 meses de 

tratamento. 

 
Ingredientes 

 

Aminexil 

Aminexil é um composto químico similar ao Minoxidil, 

que prolonga a fase anágena ou de crescimento 

folicular. Aumenta o fluxo sanguíneo e, por outro 

lado, o fornecimento de oxigénio e nutrientes ao 

folículo capilar. Desta forma, os folículos na fase 

telógena ou em repouso caem, deixando espaço 

para começar a fase anágena. Também atua 

rejuvenescendo e fortalecendo os folículos 

capilares, permitindo o crescimento de um cabelo 

mais grosso e saudável. Este ingrediente prolonga 

o ciclo de vida do cabelo. 

Sabal Serrulata 
   Previne a alopecia androgénica através de vários 

mecanismos. Bloqueia a enzima 5-alfa-reductasa, 

responsável pela conversão da testosterona em 

dihidrotestosterona, e pela redução do número de 

folículos pilosos. Trava a ativação das glândulas 

sebáceas do couro cabeludo e a degradação dos 

cabelos novos  

Nicotinamida 

A nicotinamida proporciona nutrientes para o 

crescimento do cabelo e é um ingrediente sebo 

regulador. 
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Piridoxina 

A deficiência desta vitamina causa a queda do 

cabelo. Previne a queda e promove o crescimento de 

cabelo. Além disso, ajuda a eliminar a caspa ou 

dermatite seborreica. 

Tocoferol 

É uma vitamina que atua como um antioxidante nas 
membranas celulares. 
 

Zinco 

O Zinco é um cofator essencial para muitas reações 

metabólicas do corpo, inclusive pele e cabelo. Ele 

Estos influencia a produção de energia e a formação de 

proteínas. Restaura a saúde do cabelo e promove seu 

crescimento. 

Biotina 
A biotina (vitamina H ou B7) é uma vitamina essencial ao 

organismo, já que intervém no metabolismo das gorduras, 

carboidratos e aminoácidos. Entre outras propriedades, mantém 

a temperatura corporal e gera energia para o correto 

funcionamento do metabolismo de nutrição celular.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


