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Hair Growth with Saw-Palmetto 90 Vcaps  
 
Wie droomt er niet van: mooi, verzorgd en glanzend haar? Sommige mensen zijn van 
nature gezegend met mooie lokken. Bij een ander wil het haar maar niet groeien en 
lukt het niet om een mooie, volumineuze bos te krijgen. 

Als je gezonder gaat eten, is dat vaak na verloop van tijd ook aan je haren en nagels 
te zien. 
Dat is logisch, want voedingsstoffen zoals bijvoorbeeld msm en zink zijn niet alleen 
belangrijk voor je algehele gezondheid, maar ze dragen ook bij aan de conditie van je 
haar. Zoals je een goede shampoo en conditioner gebruikt voor de verzorging van je 
haar, zo verzorgen vitamines en mineralen je haren van binnenuit. 

Als we iets dieper op de oorzaak van het haarverlies ingaan, ligt de grootste oorzaak 
bij de te grote aanmaak van dihydrotestosterone of DHT door de 5 alpha-reductase 
enzymen die zich op de hoofdhuid bevinden.  
De enzymen 5 alpha-reductase zijn verantwoordelijk voor de aanmaak van de stof 
DHT. Als deze enzymen in aanraking komen met testosteron ontstaat DHT.  
DHT bepaalt de snelheid waarmee haar op het hoofd wordt verloren.  
Als DHT in een te grote hoeveelheid wordt geproduceerd, wordt de toevoer van 
testosteron geblokkeerd.  
De balans op de hoofdhuid wordt hierdoor verstoord waardoor de haarzakjes die de 
haren zouden moeten vasthouden, dit niet meer doen.  
Uw haar valt door een te groet hoeveelheid DHT veel sneller uit dan normaal.  
Om dit te voorkomen, zou u in theorie dus de aanmaak van DHT moeten verkleinen. 

Een bekend onderzoek waarbij met supplementen die saw palmetto bevatten en 
placebo’s werd gewerkt, heeft laten zien dat de mensen die de supplementen met 
saw palmetto slikten een betere haargroei vertoonden.  
Saw Palmetto zou er ook toe bijdragen dat de cellen rondom de haarzakjes de stof 
DHT minder snel absorberen.  
Ook dit draagt bij aan een vermindering van de snelheid waarmee het haarverlies 
plaatsvindt 

In Hair Growth with Saw palmetto zijn belangrijke voedingsstoffen voor een mooie 
haardos in een capsule samengebracht. Als aanvulling op een gezond eetpatroon, 
vult dit voedingssupplement precies die stoffen aan waar je haren en hoofdhuid 
behoefte aan hebben.   
Hair Growth SP voor dik en glanzend haar is geschikt voor mannen én vrouwen en 
voor alle haartypen. 
Hair Growth SP bevat een mix van vitamines, mineralen, aminozuren en kruiden.  
Biotine is daar één van. Het staat bekend als de vitamine die bijdraagt aan een 
normale haargroei.  
Saw Palmetto vermindert de dihydrotestosteron (DHT), wat de boosdoener is van 
erfelijke haaruitval.  
DHT is verantwoordelijk voor het krimpen van de haarfollikels waardoor het haarzakje 
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steeds fijner en kleiner zal worden. Uiteindelijk zullen deze follikels uitvallen en niet 
meer terugkomen. DHT is verantwoordelijk voor ongeveer 95% van de haaruitval en 
daarom is Saw Palmetto zeer belangrijk om de DHT te verminderen 

 

Haargroei is een traag proces. Geduld is essentieel, omdat de resultaten niet binnen 
enkele dagen na inname van de capsules zichtbaar zijn. Het is daarom belangrijk om 
het gebruik van Hair Growth SP minimaal drie maanden onverminderd voort te 
zetten. 

 

 

 

Samenstelling 

Samenstelling per dagdosering (3 capsules) 

Ingredient Hoeveelheid RI * Verbinding 

Vitaminen 
   

Niacine (Vitamine B3) 45 mg 281,3% Nicotinezuur 

Biotine 300 mcg 600% D-biotine 

Mineralen 
   

Zink 22,5 mg 225% Sulfaat 

Kruiden en overig 
   

Saw Palmetto 321 mg 
 

Extract 4:1 

Bamboe silica 225 mg 
 

Extract (50% Si) 

Overig 
   

Inositol 300 mg 
  

Betasitosterol 150 mg 
  

MSM 300 mg 
  

*) Referentie Inname. 

Categorie: Vitaminen, Kruiden.  
Ingredienten: Aardappelzetmeel (vulstof), Saw palmetto extract, inositol, methyl sulfonyl 

methane (MSM), gelatine (verdikkingsmiddel - capsulehuls), Bamboe silica extract, 
betasitosterol, zonnebloemolie (antiklontermiddel), mineralen, vitaminen.  
Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen. 
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Geadviseerd dagelijks gebruik: Start met 3 capsules per dag. Na ongeveer 6 weken 
overgaan op 2 capsules per dag. 

 

Waarschuwingen: Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van 

belang. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. 

 

Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge 

kinderen houden. 

 

 


