
Indicação

PantoBio é indicado na perda de cabelos como 
ocorre na perda sazonal de os (eúvio telógeno) e 
nos casos de perda difusa de os (alopicia difusa) 
em mulheres, entre outras. Alterações na 
estrutura de cabelo (cabelo enfraquecido, no, 
quebradiço, sem vida, opaco e sem cor), cabelos 
danicados pela luz do sol e radiação UV, prevenção 
do aparecimento de os brancos. Desordens no 
cresc imento das unhas (unhas f racas, 
q u e b r a d i ç a s ,  r a c h a d a s  e  p o u c o 
maleáveis).Fortalecimento e elasticidade da pele.

Como o funciona?

PantoBio é um medicamento oral. Ele fornece 
nutrientes , como o pantotenato de cálcio, cistina, 
biotina, nitrato de tiamina e levedura medicinal e a 
proteína queratina, que é o mais importante 
componente do cabelo, pele e unhas.
PantoBio apresenta efeitos vantajosos em vários 
casos de perda de cabelo por causa não cicatricial. 
É observada uma melhora no crescimento dos cabelos, tanto em relação ao número de 
cabelos perdidos espontaneamente como em relação à análise das raízez melhorando e 
fortalecendo a estrutura dos os.
As desordens de crescimento das unhas melhoram consideravelmente com o tratamento 
com feito com PantoBio. As unhas se tornam menos quebradiças e mais fortalecidas assim 
como a pele.

Contra Indicação

Quando você tiver alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.
Este medicamento é contra indicado para menores de 12 anos.

Como usar
Este medicamento deve ser administrado somente pela via recomendada para evitar riscos 
desnecessários.

Uso oral.
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Após aberto, ingerir o medicamento durante as refeições com um pouco de líquido, sem 
mastigar.

Posologia

Se não houver orientação médica contrária, seguir exatamente a dosagem abaixo.
Adultos
1 cápsula, 3 vezes ao dia, por via oral. Não ultrapassar o total de 3 cápsulas ao dia.
Crianças maiores de 12 anos de idade
1 a 2 cápsulas ao dia, de acordo com a idade, por via oral. Não ultrapassar o total de 2 
cápsulas ao dia.
A duração média do tratamento é de 3 a 6 meses. Se necessário, o tratamento pode ser 
continuado ou repetido.
Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do 
tratamento.
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Precauções 

Uma vez que a formação dos cabelos ocorre lentamente, é importante tomar  regularmente 
na dose prescrita por um período de 3 a 6 meses para garantir o sucesso do tratamento.
PantoBio não é indicado para alopecia cicatricial.
A alopecia cicatricial se caracteriza pela ausência ou diminuição denitiva dos pelos, 
podendo ser causada por traumas, queimaduras, infecções, câncer e doenças, tais como:
· Líquen plano pilar (lesão no couro cabeludo);
· Lupus eritematoso (doença autoimune, onde a produção inadequada de anticorpos 
provoca lesões nos tecidos);
· Esclerodermia (doença autoimune que causa espessamento na pele);
· Mucinose folicular (lesão na raiz do cabelo).
Também não é indicado nos casos de calvície masculina, perda de cabelo por motivos 
genéticos e/ou hormonais. Entretanto, nestes casos, pode fortalecer os cabelos 
restantes.

Cuidados e indicações para o uso

Gravidez
Recomenda-se que seja utilizado apenas na segunda metade da gestação.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou 
do cirurgião-dentista.
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Lactação
Não são conhecidas restrições para o uso do produto durante a lactação (momento em que 
a mulher está amamentando).
Pediatria
Não se recomenda o uso do produto por crianças menores de 12 anos de idade.
Geriatria (idosos)
Não são conhecidas restrições para o uso do produto por pacientes idosos.

Composição

Apresentações
60 cápsulas.
Uso oral.
Composição
Cada cápsula contém
Interação Medicamentosa 
Não são conhecidos relatos de interação de  com outros medicamentos, alimentos, tabaco 
ou álcool.

Ação da Substância Resultados de Ecácia

Em 2007, Lengg N e Trueb R (2007) conduziram um estudo monocêntrico, randomizado, 
duplo-cego, placebo-controlado com 30 pacientes saudáveis, com historia de queda de 
cabelo, com ou sem sinais clínicos do tipo Padrão Feminino (FPHL) a (Ludwig I o II), com um 
índice telogênico maior de 20% medido com o Trichoscan. Os pacientes foram 
acompanhados durante 6 meses com a administração de 3 cápsulas ao dia do placebo ou 
este medicamento. Os resultados para as taxas de os na fase anágena no tempo zero, com 
3 e com 6 meses para o grupo este medicamento foram de 72,5%, 78,5% e 80,5% 
respectivamente contra 75,3%, 78,2% e 75,6% no grupo placebo. A diferença entre 
ambos os grupos foi estatisticamente signicativa (p=0.009). O estudo concluiu que este 
medicamento levou a uma melhoria estatisticamente signicativa na normalização da taxa 
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de os em fase anágena em 6 meses de tratamento (p=0,003).
Em outra avaliação clínica com 72 pacientes com alopecia difusa e lesões estruturais do 
cabelo, Budde J e cols. (1993) concluíram que este medicamento proporcionou o índice 
mais alto de ecácia entre todos os grupos. Sua tolerabilidade foi excelente e não se 
observaram eventos adversos.
Petri H e cols. (1990) em estudo comparativo, aleatório, duplo cego e controlado por 
placebo avaliaram 60 pacientes com alopecia difusa e lesões estruturais do cabelo após a 
administração deste medicamento 3 vezes ao dia, durante 4 meses. Os resultados 
indicaram que este medicamento obteve êxito ao melhorar o índice anágeno e a espessura 
do cabelo, além de ter sido signicativamente superior ao placebo.
Em estudo aberto, multicêntrico de vigilância pós-marketing com 1629 pacientes com 
alopecia difusa e lesões estruturais, Berger T (1999), avaliou a ecácia e a tolerabilidade 
deste medicamento por meio de um valor subjetivo de queda de cabelo baseado em uma 
escala de 4 graus, além da quanticação dos cabelos perdidos em um período de 3 dias. O 
estudo durou 18,2 semanas, sendo administrada uma média de 3 cápsulas por dia. 
Demonstrou-se uma diminuição da alopecia difusa e das lesões estruturais do cabelo. Ao 
nal do período de tratamento, o número de sujeitos com sintomas graves esteve próximo 
de 0%, assim como também diminuiu a quantidade de os de cabelo perdidos. Além disso, a 
avaliação subjetiva do efeito terapêutico por parte dos médicos indicou que os resultados 
foram altamente satisfatórios tanto para a alopecia difusa quanto para a diminuição das 
lesões estruturais.

Características Farmacológicas

Queratina + Biotina+ Cistina + Associações (substância ativa) é um medicamento oral 
para cabelos e unhas. Fornece nutrientes aos cabelos, pele e às unhas como o pantotenato 
de cálcio, cistina, biotina e as vitaminas contidas na levedura medicinal. Também contém a 
proteína queratina que é o mais importante componente do cabelo. Este medicamento 
apresenta efeitos vantajosos em vários casos de perda de cabelo por causa inespecíca. É 
observada uma melhora no crescimento dos cabelos, tanto em relação ao número de 
cabelos perdidos espontaneamente como em relação à análise das raízes. este 
medicamento melhora a estrutura e aumenta a resistência do o aos danos mecânicos (por 
exemplo, escovação), químicos (por exemplo, tinturas e alisamentos) e danos causados pela 
luz do sol, além de fortalecer os cabelos. As desordens de crescimento das unhas melhoram 
consideravelmente com o tratamento com este medicamento. As unhas se tornam menos 
quebradiças e mais fortalecidas junto com fortalecimento da pele, deixando-a mais 
resistente.

Literatura do fornecedor dos 
componentes da fórmula.
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