
 

SOPHORA

Sophora é uma planta muito utilizada, na medicina oriental. 

Atualmente, o extrato da raiz de Sophora é indicado como 

protetor de queda de cabelo e para o tratamento de infecções 

cutâneas. 

 
 Sophora angustifolia root extract, Hydroxypropyl cyclodextrin  

Propriedades: 

A raiz de Sophora, em chinês Ku Shen (苦渗), possui ação antiinflamatória e antibacteriana 

e promove o fortalecimento da raiz do cabelo. 
 
Indicações: 

Devido a sua ação antibacteriana e antiinflamatória, o produto é indicado para: 

�  Tratamento da acne: cremes, loção de limpeza e loção tonificante.  

� Cuidado infantil: talco para bebê, lenço umedecido e pomada contra assadura. 

� Cuidados para os pés: loção, creme e spray 

A raiz de Sophora é indicada 

também para a prevenção da queda de 

cabelo, pois inibi a enzima 5α - redutase, 

responsável pela degradação da 

testosterona em DHT.  Pode ser utilizada 

em xampus e cremes capilares. 

 

 

 Testes clínicos: 

TESTE DA QUEDA DE CABELO 

O teste clínico foi realizado 

com 161 pacientes com mais de 20 

anos. Foi pedido que se fizesse a 

aplicação do produto duas vezes ao 

dia. Os resultados de 4 meses podem 

ser vistos em três casos diferentes: 

 

 



 

Além da proteção da queda de cabelo

tornando o cabelo 45% mais resistente

lavagem, reduziu 13,1% com 8 semanas de uso, e 25,5% com 16 semanas de uso

 O mercado asiático possui algumas apresentações industrializadas 

Sugestão de uso: 

A dosagem recomendada de SOPHORA é de 0,04% a 1,0%. SOPHORA é um ingrediente ativo 

solúvel em água. Para manter a integridade dos

da formulação a cerca de 40˚C. 

Referências 

Material do fabricante 

 

TESTE DE TRAÇÃO

da proteção da queda de cabelo, Sophora promove o fortaleci

tornando o cabelo 45% mais resistente ao teste de tração. A queda de cabelo

reduziu 13,1% com 8 semanas de uso, e 25,5% com 16 semanas de uso

O mercado asiático possui algumas apresentações industrializadas utilizando o produto:

A dosagem recomendada de SOPHORA é de 0,04% a 1,0%. SOPHORA é um ingrediente ativo 

manter a integridade dos ativos, recomenda-se incorporá-lo em fórmula na última fase 

ÇÃO 

, Sophora promove o fortalecimento da raiz 

A queda de cabelo, durante a 

reduziu 13,1% com 8 semanas de uso, e 25,5% com 16 semanas de uso 

 

utilizando o produto: 

 

A dosagem recomendada de SOPHORA é de 0,04% a 1,0%. SOPHORA é um ingrediente ativo 

lo em fórmula na última fase 


