NIEKTÓRE PRZYCZYNY ZWIĘKSZONEGO
WYPADANIA WŁOSÓW
suplement diety

ZDROWE I MOCNE WŁOSY
ZAWARTE W PREPARACIE BIOTYNA, CYNK I SELEN ODPOWIADAJĄ
ZA WŁAŚCIWY STAN WŁOSÓW.
Codziennie włosy narażone są na wiele czynników, które mogą je osłabić
i w konsekwencji doprowadzić do zwiększonego wypadania. Skutki przesilenia wynikającego ze zmiany pór roku, częsta stylizacja, farbowanie to
niektóre z czynników, które mogą zintensyﬁkować wypadanie włosów.
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ZMĘCZENIE

INTENSYWNA STYLIZACJA WŁOSOW
-farbowanie
-suszenie gorącym powietrzem
-prostowanie włosów

PRZEPRACOWANIE

Nadmierne wypadanie włosów może być objawem
również wielu schorzeń.
Nie należy bagatelizować tego faktu.
Warto skonsultować się z lekarzem
i wykonać badania kontrolne.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

%ZDS *

Suplement diety Hair Complex to połączenie specjalnie dobranych składników, pomocnych w zachowaniu prawidłowej kondycji włosów (biotyna,
cynk i selen) oraz wykazujących pozytywne działanie na skórę i paznokcie
(cynk i selen) z dodatkiem:
oleju z kiełków pszenicy,
fosfolipidów sojowych,
aminokwasów,
ekstraktu z bambusa trzcinowatego.
Zdrowe włosy, od mieszka włosowego aż po same końce! Suplement diety
Hair Complex jako źródło składników witaminowo-mineralnych, ważnych
dla odpowiedniego stanu włosów jest rekomendowanym rozwiązaniem
zwłaszcza dla osób obserwujących zwiększone wypadanie włosów.

*% realizacji zalecanego dziennego spożycia

Składniki: olej z kiełków pszenicy, żelatyna, olej sojowy, L-cysteina, żelazo
[fumaran żelaza (II)], L-metionina, substancja zagęszczająca - mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna sojowa, ekstrakt z pędów bambusa
trzcinowatego (Bambusa arundinacea), chlorowodorek lizyny, witamina E
(D-alfa-tokoferol), cynk (tlenek cynku), hydrolizat białek z ryżu z selenianem (IV) sodu, barwnik - tlenek żelaza, witamina B12 (cyjanokobalamina),
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), barwnik - dwutlenek tytanu,
witamina D (cholekalcyferol), biotyna (D-biotyna).
Budowa włosa

ŻELAZO
Żelazo odgrywa rolę w procesie podziału komórek.
BIOTYNA
Pomaga zachować zdrowe włosy, przyczynia się do utrzymania
prawidłowego stanu skóry.
CYNK
Przyczynia się do właściwej syntezy białek, w tym kolagenu.
Pomaga utrzymać zdrowe włosy, skórę i paznokcie.
L-CYSTEINA I L-METIONINA
Aminokwasy siarkowe są składnikami keratyny, która jest głównym
budulcem włosów.

JAK STOSOWAĆ?
Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie. W celu uzyskania najlepszych efektów działania składników odżywczych preparatu, zaleca się 3-4 miesiące
regularnej suplementacji preparatem Hair Complex.
PRZECHOWYWANIE
Preparat przechowywać w temperaturze 15-25°C, w suchym miejscu,
niedostępnym dla dzieci.
OPAKOWANIE
Opakowanie zawiera 30 kapsułek Licaps®.
OSTRZEŻENIA
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie
stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia
są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. Stosowanie produktu
u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią należy wcześniej skonsultować
z lekarzem.
Producent: Wyprodukowano w UE dla Beliso Sp. z o. o. ul. Kosmatki 16,
03-982 Warszawa
KOMPLEKSOWE POSTĘPOWANIE
Regularne stosowanie suplementu diety Hair Complex jest elementem
programu wspierającego zdrowy wygląd włosów i skóry – stanowi uzupełnienie pielęgnacji włosów kosmetykami Cece MED Prevent. Działanie
pielęgnacyjne kosmetyków uzupełnione odżywczym działaniem suplementu
diety jest idealnym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób obserwujących zwiększone wypadanie włosów oraz wszystkich, którym zależy na utrzymaniu
prawidłowego stanu i zdrowego wyglądu włosów, skóry oraz paznokci.

CECE MED PREVENT HAIR LOSS TO LINIA
KOSMETYKÓW PRZEZNACZONYCH
DLA OSÓB, U KTÓRYCH
ZAOBSERWOWANO ZWIĘKSZONE
WYPADANIE WŁOSÓW.

W skład linii wchodzą:
szampon
odżywka
ampułki do skóry głowy
lotion do skóry głowy
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