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ESTRELA DE SALVE-SE QUEM PUDER GANHA AS REDES SOCIAIS. P. 2

CIÊNCIA A SERVIÇO 

DA BELEZA

Cientista especialista em 
estudo e desenvolvimento 

de dermocosméticos 
desvenda mitos dos 

produtos para tratamento 
da queda de cabelos. P. 2

Jackeline Alecrim 
explica como shampoos 
e tônicos agem nos fios 
e no couro cabeludo
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SAÚDE CAPILAR

DAS TELINHAS PARA  REDE

Cientista desvenda se shampoos 
antiqueda realmente funcionam
Especialista em Cosmetologia Avançada, Jackeline Alecrim desenvolve estudos sobre a ação de produtos
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Jackeline Alecrim 

é especialistas em 

desenvolvimento de 

produtos a partir de 

ingredientes naturais

S
egundo dados da So-
ciedade Brasileira do 
Cabelo (SBC), apenas 
em 2018, o número 

de pessoas atingidas pela 
calvície alcançou 42 milhões. 
Apesar do senso comum, não 
foram apenas pessoas mais 
velhas que foram acometi-
das pela condição, jovens 
com idades entre 20 e 25 
anos representam 25% dos 
dados relacionados à que-
da, geralmente estimulada 
por problemas emocionais e 
genéticos.

Os shampoos comuns têm 
apenas uma finalidade: higie-
nizar o couro cabelo. Porém, há 
aqueles que tratam não apenas 
da higiene, mas da saúde. São 
os chamados dermocosmé-
ticos, produtos clinicamente 
testados que podem trazer re-
sultados efetivos para a alopé-
cia androgenética ou calvície 
— condição dermatológica que 
atinge homens e mulheres. 

A cientista especializada 
em Cosmetologia Avançada 
Dra. Jackeline Alecrim expli-
ca que a alopecia se caracteri-
za pela perda de cabelos, mas 
não necessariamente apenas 
quando há queda. Há casos 
onde ocorre o afinamento do 
fio, portanto, tratar o folículo 
capilar pode ter resultados rá-
pidos e visíveis.

Segundo a expert em de-
senvolvimento de produtos a 
partir de ingredientes natu-
rais, há fórmulas de uso tópico 
capazes de melhorar fisiolo-
gicamente o funcionamento 
dos folículos pilosos, inibindo 
a queda e estimulando o surgi-
mento de novos fios, além de 
melhorar a qualidade dos fios.

“Estudos demonstram que 
ativos veiculados através de 
shampoos cientificamente 
desenvolvidos e englobados 
na classe de dermocosméticos 
apresentaram efeitos benéfi-
cos em pacientes acometidos 
por esta condição. Essa possi-
bilidade representa um avan-

ço importante no tratamen-
to, já que aumenta o leque de 
opções de coadjuvantes para 
combater a queda de cabelo”, 
afirma a pesquisadora.

COMO O SHAMPOO AGE?

Em suas pesquisas, Jackeline 
Alecrim desenvolve estudos 

sobre ativos naturalmente 
presentes no extrato biotec-
nológico do café e sobre a 
cafeína, molécula que apre-
senta alta bioafinidade pela 
via folicular e que penetra fa-
cilmente nos folículos pilosos 
tendo a capacidade de inibir 
substâncias como a diidrotes-

tosterona (DHT) diretamente 
envolvida em quadros de cal-
vície masculina e feminina. 

E OS TÔNICOS?

Os tônicos capilares não 
entram nesta explicação se-
gundo a cientista. Além de 
terem dificuldade para rom-

per as barreiras formadas 
pelo sebo, nem sempre são 
bem espalhados pelo cou-
ro cabeludo, além de conter 
substâncias como álcool, 
que resseca os fios e é vaso-
constritor, o que dificulta a 
absorção. Portanto, é crucial 
prestar atenção na fórmula.

Com novela suspensa, atriz apostou na internet
Um dos destaques na trama Salve-se Quem Puder, que foi suspensa por conta da pandemia, Livia Inhudes não parou de produzir
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Livia aguarda o fim da trama da TV Globo para tocar projetos pessoais, como tirar a carteira de motorista

para São Paulo. Durante o tem-
po que esteve com os pais em 
Guarulhos, a atriz pode acom-
panhar de perto seu primeiro 
trabalho na TV, que a fez ser 
conhecida do grande público, 
vivida pela personagem Vivi, 
de “Chiquitas”.

Digital Influencer com conta 
no Instagram que contabiliza 
6,9M de seguidores e com mais 
de 2,32 milhões de assinantes 
no seu canal do Youtube, Lívia 
criou o “Papo de Segunda”, Live 
no Instagram, que acontece-
ram todas as segundas por al-
guns meses da pandemia. Com 
convidados ecléticos, a ideia 
era que cada um contribuísse 
com um conteúdo artístico e 
que, dessa forma, ajudassem 
seu público a manter-se com 
saúde mental, num momen-
to tão conturbado! Passaram 
por lá nomes como os atores 
Murilo Rosa, Rainer Cadete, 
Barbara Sut e Raony Phillips, o 
diretor Fred Mayrink, o autor 
Daniel Ortiz e muitos outros.

Com o fim das gravações, 
Livia vem se dedicando a al-
guns projetos pessoais que es-
tavam na gaveta aguardando 
uma brecha na agenda da atriz. 
Sua carteira de motorista é um 
projeto já em andamento, os 
cursos de inglês e de música 
também estão na lista.

A atriz Livia Inhudes espera an-
siosamente pelo final da trama 
Salve-se quem puder, seu pri-
meiro trabalho na TV Globo, 
ainda sem data para voltar ao 
ar. Por conta do trabalho com a 
novela a atriz mudou-se de Gua-
rulhos para o Rio. Muito famí-
lia, Livia trouxe na bagagem, seu 
avô, para morar com ela, no Rio. 

Nesses tempos de pande-
mia foram várias idas e vindas 
para São Paulo. Durante o tem-
po que esteve com os pais em 
Guarulhos, a atriz pode acom-
panhar de perto seu primeiro 
trabalho na TV, que a fez ser 
conhecida do grande público, 
com a personagem Vivi, de 
Chiquitas.

Digital Influencer com 
conta no Instagram que con-
tabiliza 6,9M de seguidores e 
com mais de 2,32 milhões de 
assinantes no seu canal do 
Youtube, Lívia criou o Papo de 

Segunda, Live no Instagram, 
que aconteceram todas as se-
gundas por alguns meses na 
pandemia. Com convidados 
ecléticos, a ideia era que cada 
um contribuísse com um con-
teúdo artístico e que, dessa for-
ma, ajudassem seu público a 
manter-se com a saúde men-
tal em dia num momento tão 
conturbado. Passaram por lá 
nomes como os atores Murilo 

Rosa, Rainer Cadete, Barbara 
Sut e Raony Phillips, o diretor 
Fred Mayrink, o autor Daniel 
Ortiz e muitos outros.

Com o fim das gravações, 
Livia vem se dedicando a al-
guns projetos pessoais que es-
tavam na gaveta aguardando 
uma brecha na agenda da atriz. 
Sua carteira de motorista é um 
projeto já em andamento, os 
cursos de inglês e de música 
também estão na lista. A atriz 
espera ansiosamente pelo fi-

nal da trama “Salve-se quem 
puder”, seu primeiro trabalho 
na TV Globo, ainda sem data 
para voltar ao ar. Por conta do 
trabalho com a novela a atriz 
mudou-se de Guarulhos para o 
Rio. Muito família, Livia trouxe 
na bagagem, seu avô, para mo-
rar com ela, no Rio. 

Nesses tempos de pande-
mia foram várias idas e vindas 

A atriz tem 6,9M 
de seguidores 
e  mais de 2,32 
milhões de 
assinantes no seu 
canal do Youtube
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