PRODUKTINFORMATION

HAIR SKIN NAILS

LYFT FRAM DITT VACKRASTE JAG!

52 g - 60 Tabletter

Var beredd på att lyfta fram ditt vackraste jag inifrån och ut
med Hair Skin Nails! Hair Skin Nails är full av viktiga vitaminer,
mineraler och växtbaserade näringsämnen, vilket för den till det
optimala tillägget till din dagliga skönhet.
Är du trött på tråkig hud? Zink och selen bidrar till att
skydda celler från oxidativ stress och bibehålla hår och naglar
hälsosamma.
• Höga biotinnivåer bidrar till bevarandet av normalt hår och
normal hud
• Full av viktiga vitaminer, mineraler och växtbaserade extrakt
• Vitamin C och B6 bidrar till normal kollagenbildning,
blodkärlsfunktion och bildning av röda blodkroppar

NÄRINGSINNEHÅLL

INGREDIENSER

Nutrition Facts / Valeurs nutritionnelles / Información nutricional /
Nährwertinformation / Indhold per daglig dosis / Voedingsinformatie /
Innehåll per daglig dos / Valori nutrizionali
Per 2 tablets / % NRV /
pour 2
VNR /
comprimés /
VRN /
Per 2 tabletter ADH / RI*
91%
Selenium / Selenio / Selen
100%
Manganese / Manganeso / Mangan / Mangaan
Gotu kola extract / Extrait d’hydrocotyle d’asie /
Extracto de centella asiática /
Wassernabelextrakt / Bladekstrakt /
Sallatsspikbladsextrakt / Estratto di centenella
asiatica
Amla fruit extract / Extrait de fruit d’amla /
Extracto de fruto de emblica / Amlafruchtextrakt
/ Bærekstrakt af amla / Bärextrakt av amalaki /
Estratto di frutta di amla

Fyllnadsmedel (Mikrokristallin Cellulosa),
Kalciumkarbonat, Vitamin C (L-askorbinsyra),
Sallatsspikbladsextrakt (Centella asiatica L.),
Ytbehandlingsmedel (hydroxipropylcellulosa,
glycerol, hydroxipropylmetylcellulosa), Zinkcitrat,
Vitamin E (D-alfa- tokoferylvätesuccinat),
Bärextrakt av Amalaki (Phyllanthus emblica L.),
Druvkärnmjöl 2 %, Klumpförebyggande Medel
(Stearinsyra, Magnesiumstearat, kiseldioxid),
Manganglukonat, Stjälk-extrakt av åkerfräken,
Pantotensyra (kalcium-D-pantotenat), Selen
(L-selenometionin), Aromämne pepparmynta,
Kombu-extrakt (Laminaria japonica), Vitamin
B6 (pyridoxinhydroklorid), Sötningsmedel
(steviolglykosider), Emulgeringsmedel (tvärbunden
natriumkarboximetylcellulosa), Astaxantin (av
algen Haematococcus pluvialis), Olivbladsextrakt
(Olea europaea L.), Fruktjuicepulver från melon
(Cucumis melo L.), Biotin (som D- biotin).

REKOMMENDERAD DOSERING
2 tabletter dagligen. Bör tas I samband med måltid.
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Enskilda resultat kan och kommer att variera. Kosttillskott ersätter inte en varierad och balanserad kost och
en hälsosam livsstil.
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FRÅGOR OCH SVAR
Vad är Hair Skin Nails?

Hur bör jag ta Hair Skin Nails?

Hair Skin Nails kan hjälpa dig att lyfta fram ditt bästa
jag med en blandning av viktiga vitaminer, mineraler och
naturliga, växtbaserade extrakt. Biotin (en B-vitamin)
bidrar till bevarandet av normalt hår och normal hud.
Hair Skin Nails förbättrar och främjar ett hälsosammare
hudutseende med vitaminer såsom vitamin B6 som
bidrar till normal bildning av röda blodkroppar och
vitamin C som bidrar till normal kollagenbildning för
normal blodkärlsfunktion. Mineralerna selen och zink
bidrar till att bibehålla normalt hår och normala naglar
medan de även skyddar celler från oxidativ stress (vilket
har varit känt för att påskynda hudens åldrande).

Ta två tabletter dagligen i samband med måltid. Se till
att du dricker 8 glas vatten varje dag, eftersom rätt
vätskebalans är viktig för att hålla håret, huden och
naglarna hälsosamma.

Hur bibehåller den mitt hår, min hud och mina naglar?

Innan du börjar använda en ny produkt, vare sig det
gäller kosttillskott, topisk kräm eller behandling, eller
annan artikel, så ska du alltid rådfråga din läkare för att
kontrollera att det är säkert för dig.

Vi har utformat Hair Skin Nails med mineraler och
vitaminer som är kända för att bidra till att bibehålla
normalt hår, normal hud och normala naglar.
Hair Skin Nails innehåller:
• En hög biotinnivå, en B-vitamin som är viktig för att
bibehålla normalt hår och normal hud

Behöver jag tänka på något annat när jag tar
Hair Skin Nails?
Hair Skin Nails bör inte tas tillsammans med
blodförtunnande medel (antikoagulantia).
Är Hair Skin Nails säkert om jag är gravid, ammar eller
är sjuk?

Kan mina barn använda den här produkten?
Hair Skin Nails rekommenderas endast för personer
som är 18 år eller äldre.

• Mineralerna selen och zink som även är kända för
att bidra till att bibehålla normalt hår och normala
naglar och för att skydda celler från oxidativ stress
• Vitamin C som bidrar till normal kollagenbildning,
för normal hud- och blodkärlsfunktion
• Vitamin B6 som bidrar till normal bildning av röda
blodkroppar
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