
P: Quem é o melhor candidato para a HairMax LaserComb®?

R: A LaserComb pode ser utilizada por homens e mulheres
com cabelos finos ou com calvície causada por uma condição
hereditária*. Os médicos utilizam um sistema conhecido como
Classificação de Norwood e Hamilton (homens) e a Escala de
Ludwig (Savin) (mulheres) para descrever o grau da queda do
cabelo. O seu médico pode discutir com você se a LaserComb
é adequada para o tratamento da sua condição.

P: Com que frequência preciso usar a LaserComb?

R: Recomenda-se o uso da LaserComb 3 vezes por semana
com um intervalo de pelo menos 1 dia entre cada tratamento.
Dependendo do modelo, o tempo total do tratamento varia de
8 a 15 minutos.

P: A LaserComb pode ser utilizada com outros medicamentos?

R: Sim, a LaserComb funciona bem com outros produtos para
queda de cabelo. Você deve, no entanto, conversar sobre isso
com o seu médico e determinar qual método de tratamento é
mais adequado às suas necessidades individuais.

P: Os resultados melhorarão quando a LaserComb for utilizada
com mais frequência do que 3 vezes por semana?

R: Foi determinado que três vezes por semana é a quantidade
ideal de uso necessária para gerar os melhores resultados. A
utilização da LaserComb por mais de três vezes por semana
não apresenta quaisquer benefícios adicionais ao tratamento.

P: Quanto tempo após o uso da LaserComb os resultados
começam a aparecer?

R: A experiência varia, mas a maioria dos usuários começa a
enxergar os benefícios em menos de 16 semanas. No entanto,
o cabelo cresce vagarosamente e alguns usuários podem levar
mais tempo para enxergarem os benefícios. Aguarde 26
semanas completas de uso para ver o crescimento do cabelo
novo, redução da perda de cabelo, além de um cabelo mais
saudável e mais maleável.

P: Qual é a melhor hora para usar a LaserComb?  

R: A LaserComb é melhor utilizada após o banho. Ela pode ser
utilizado no couro cabeludo seco ou molhado, mas deve ser
utilizada antes da aplicação de qualquer tópico, gel ou demais
produto para o cabelo.

PERGUNTAS E RESPOSTAS QUESTIONS AND ANSWERS
continued...

P: Terei um aumento da perda de cabelo?

R: Alguns usuários têm aumento inicial de eflúvio telógeno
após o início do tratamento. Este é um bom sinal e indica que
um novo cabelo anágeno saudável está crescendo para
substituir o cabelo telógeno enfraquecido.

P: Qual é a diferença entre os 3 modelos?

R: A energia a laser distribuída por cada um dos dispositivos é
a mesma. A única diferença está no tempo de tratamento
necessário de cada sessão. Quanto mais lasers o dispositivo
possui menor é o tempo necessário.

P: Com que frequência a HairMax LaserComb® precisa ser
carregada?

R: Os modelos LaserComb Lux 9, Premium e Professional 12
estão equipados com uma bateria recarregável e quando
estiverem com a carga completa (dentro de 2 a 3 horas)
podem ser utilizados por cerca de 10 horas com uso contínuo.
Quando a bateria precisar de carga, a LaserComb será
desligada. Recomenda-se que você sempre coloque a
LaserComb de volta na base para carregar após cada uso para
manter a carga completa. O modelo Advanced 7 não é
recarregável. Substitua as baterias conforme necessário.

P: A potência do laser da LaserComb diminui se a bateria não
estiver com a carga completa?

R: A LaserComb é concebida para proporcionar a dose ideal de
energia a laser e não diminui conforme a bateria é descarregada.
Ao invés disso, se a bateria ficar fraca demais, o dispositivo será
desligado completamente e o usuário será alertado da
necessidade de carga. A bateria foi desenvolvida para durar de 2
a 3 semanas sem carga. Se estiver viajando por mais de 2
semanas, recomendamos que você leve o seu cabo de energia
caso o dispositivo necessite de carga enquanto estiver na viagem.

P: Como utilizo a LaserComb para tratar a minha queda de cabelo?

R: Coloque a LaserComb rente ao seu couro cabeludo de
forma que as duas linhas com os pininhos fiquem em
contato com o couro cabeludo. Inicie com um movimento
gentil e vagaroso usando a LaserComb no sentido contrário
do crescimento do seu cabelo de frente para trás. Em
seguida, movimente a LaserComb da mesma maneira de
um lado para o outro. Repita estas etapas usando o tempo
total de tratamento recomendado do seu dispositivo.
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3 Crescimento de cabelo novo a partir de folículos dormentes

3 Uma queda considerável na queda de cabelo 

3 Increased speed of hair growth

3 Aumento da velocidade em que o cabelo cresce 

3 Aumento da maleabilidade do cabelo 



Em 2010, dois ensaios clínicos duplo-
cego foram realizados em mulheres, com
idades de 25 a 60 anos de idade com
Alopécia Androgênica em vários locais de
pesquisa em todo o país. Estes ensaios
foram realizados mediante diretrizes
estritas de Boas Práticas Clínicas e foram

aprovados por um Conselho de Revisão Independente,
além de serem supervisionados por uma Política de
Contratação de Empresas. Os indivíduos foram
selecionados de forma aleatória para usar um dispositivo
HairMax LaserComb® ou um Dispositivo de Controle. Os
indivíduos usaram a LaserComb por um período de 26
semanas e a alteração da contagem de cabelos em relação
à linha de base foi avaliada. Abaixo encontra-se um gráfico
com os resultados.

Algumas pessoas dizem que o cabelo completa o homem
ou a mulher; ele é chamado de nossa coroa de glória e define
o nosso estilo, moldando a nossa apresentação pessoal. Para
muitas pessoas, perder o cabelo é uma experiência frustrante.

Graças à HairMax LaserComb11, agora existe uma esperança
bem fundamentada para aqueles que sofrem com queda de
cabelo e cabelo fino.

A Lexington International, LLC iniciou um trabalho de
desenvolvimento de Fototerapia a Laser há mais de 20 anos
na Austrália. Desde então, a empresa se encontra na
vanguarda desta tecnologia emergente. Em 2001, a
LaserComb foi introduzida no mercado e, desde seu ponto
de partida, mais de 93% dos usuários da LaserComb se
encontram satisfeitos com os resultados.

INTRODUÇÃO

A HairMax LaserComb® opera
através do princípio de
fotobioestimulação, um processo
pelo qual a energia a laser é
distribuída aos folículos capilares. A
fotobioestimulação promove fatores
de crescimento dentro do folículo

capilar. Alguns usuários relatam estabilização da queda de
cabelo no início do tratamento seguido posteriormente
por um crescimento de cabelo novo mais grosso e mais
rapidamente. Isto revela que a LaserComb visa de maneira
eficaz o folículo capilar ao nível celular e através da
fotobioestimulação acelera o processo de crescimento do
cabelo e ao mesmo tempo induz o crescimento de um
cabelo mais denso (ou terminal) onde antes talvez
houvesse um cabelo enfraquecido e fino.

Evidências clínicas demonstram a reversão da
miniaturização, aumento no número de cabelos por
unidade folicular e prolongamento da fase anágena de
crescimento.

*Os modelos HairMax Advanced 7, Lux 9, Premium e
Professional 12 são indicados para o tratamento da Alopécia
Androgênica e promovem o crescimento do cabelo em
homens com Classificações de Norwood e Hamilton de lla
a V e em mulheres com Classificações de Ludwig (Savin) 1-
4, 11-1, 11-2 ou com padrões frontais de queda de cabelo,
além de homens e mulheres que têm tipos de pele
Fitzpatrick de I a IV. Iluminação a Laser – evite exposição
direta com o olho.

O seu provedor de serviços de saúde discutirá se a
LaserComb é adequada para o tratamento da sua condição.

COMO FUNCIONA A HAIRMAX

Pininhos de repartimento do
cabelo para uma trajetória sem
obstruções do folículo capilar.

Fornecer
energia para
um crescimento
saudável.

Incentivar o folículo
viloso para estimular
uma transformação
em um cabelo
saudável.

Não existe nenhum
folículo e este
estágio da

condição está além
da revitalização.

OBJETIVOS DO TRATAMENTO

INDICAÇÕES DE USO

Estimular a raiz
para o crescimento
de um cabelo
novo e saudável.

ESTUDOS QUE DEMONSTRAM A
EFICÁCIA DA HAIRMAX EM MULHERES

ESTUDOS QUE DEMONSTRAM A
EFICÁCIA DA HAIRMAX EM HOMENS

Em 2010, dois ensaios clínicos duplo-
cego foram realizados em homens, com
idade de 25 a 60 anos com Alopécia
Androgênica em uma variedade de locais
de pesquisa em todo o país. Estes ensaios
foram realizados mediante diretrizes
estritas de Boas Práticas Clínicas e foram

aprovados por um Conselho de Revisão Independente,
além de serem supervisionados por uma Política de
Contratação de Empresas. Os indivíduos foram
selecionados de forma aleatória para usar o dispositivo
HairMax LaserComb® Advanced 7, Lux 9, Professional 12 ou
um dispositivo de controle. Os indivíduos usaram a
LaserComb por um período de 26 semanas e a alteração
da contagem de cabelos em relação à linha de base foi
avaliada. Abaixo encontra-se um gráfico com os resultados.

Como pode ser visto, os indivíduos que usaram a LaserComb tiveram
um aumento médio de 132,2 cabelos por polegada quadrada em
comparação à 17,4 cabelos por polegada quadrada com o dispositivo
de controle no fim do estudo após 26 semanas. A contagem de
cabelo é uma média e alguns indivíduos utilizando a LaserComb
tiveram um aumento de mais de 250 cabelos por polegada quadrada
em relação à sua linha de base. Os indivíduos no grupo com a
LaserComb observaram um crescimento de cabelo após 16 semanas,
além disso, o crescimento de cabelo aumentou dramaticamente no
fim do estudo após 26 semanas. Sobretudo, mais de 95% de todos
os indivíduos que utilizaram a LaserComb observaram um
crescimento de cabelo após 26 semanas e nenhum efeito colateral
grave foi relatado. Os indivíduos também relataram ter observado um
aumento da densidade e da plenitude dos cabelos.

A LaserComb manual está disponível sem a necessidade
de ter uma receita e é uma aquisição única que proporciona
benefícios de longo prazo. Ela é portátil, fácil de usar e
somente requer três
tratamentos por
semana. A LaserComb
é até esmo descrita
como"terapêutica" ou
"calmante" por vários
usuários.

Disponível em 3
modelos diferentes e
comercializada em 163
países, a LaserComb
está rapidamente se
tornando o padrão para
o tratamento eficaz da
queda de cabelo.

Em 2007, com base em um estudo clínico em
diversos laboratórios, a LaserComb recebeu a
Liberação de Comercialização da FDA para tratar a
Alopécia Androgênica e promover o crescimento do
cabelo em homens*. Em 2011, com base em estudos
clínicos em diversos laboratórios, a LaserComb
recebeu a Liberação de Comercialização da FDA para
tratar a Alopécia Androgênica e promover o
crescimento de cabelo em mulheres*.

Desde 2001, um total de 7 estudos clínicos
conduzidos com 460 indivíduos foram realizados e
todos os estudos demonstraram a eficácia e
segurança da LaserComb.

Média das alterações na contagem do cabelo
Terminal a partir da linha de base em MULHERES
26 Semanas, Contagem de Cabelo Observada

Os resultados deste estudo foram essenciais para
submeter e, posteriormente, conseguir a Liberação
classe 510 (k) de Comercialização da FDA
concedida em 2011 para tratar a queda de cabelo
em mulheres*

Dispositivo de
Controle

Em 2006, um ensaio clínico com a LaserComb em
comparação a um dispositivo falso foi enviado para a FDA
como parte do processo de aprovação 510 (k). O estudo
foi elaborado para avaliar a promoção do crescimento do
cabelo, alterações na densidade do cabelo e a segurança.
Este estudo demonstrou que a LaserComb foi eficaz e
segura no tratamento da queda de cabelo hereditária em
homens* e foi um fator essencial para a concessão da
Liberação de Comercialização da FDA em 2007.

Média das alterações na contagem do cabelo
terminal a partir da linha de base em HOMENS
26 Semanas, Última Contagem Observada

Dispositivo de
Controle

Como pode ser visto, os indivíduos que usaram a LaserComb tiveram
um aumento médio de 139,3 cabelos por polegada quadrada em
comparação à 27,7 cabelos por polegada quadrada para o dispositivo
de controle no fim do estudo após 26 semanas. A contagem de
cabelo é uma média e alguns indivíduos usando a LaserComb tiveram
um aumento de mais de 300 cabelos por polegada quadrada com
relação à sua linha de base. Sobretudo, mais de 93% de todos os
indivíduos que usaram a LaserComb tiveram um crescimento de
cabelo após 26 semanas e nenhum efeito colateral grave foi relatado.
Os indivíduos também relataram ter observado um aumento da
densidade e da plenitude dos cabelos.


