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Hair Growth Formula m/v  60 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 selenium 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. 

In Hair Growth Formula 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 Formula voor dik en glanzend haar is geschikt voor mannen én vrouwen 
en voor alle haartypen. 
Hair Growth Formula bevat een mix van vitamines, mineralen, aminozuren en kruiden. 
die significant bijdragen aan een betere haargroei.  De toevoeging van koper 
bijvoorbeeld ondersteunt een normale pigmentatie van het haar. 

Vitamine A in Hair Growth Formula helpt bij het gezond houden van de huid. Vitamine 
C is weer van belang voor de vorming van collageen wat de huid verstevigt. Die 
aandacht voor de huidconditie is belangrijk. Want mooi haar begint bij de hoofdhuid, 
waar de haren stevig in verankerd zijn. 

Hair Growth Formula bevat nog meer stoffen, zoals bamboe (een bron van silicium) 
en het aminozuur L- cysteïne.  L-Cysteïne is een bestanddeel van het eiwit keratine, 
dat weer een bouwsteen is van haren en nagels. 

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 Formula minimaal drie maanden onverminderd voort te 
zetten. 
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Samenstelling en geadviseerd gebruik 
 

Samenstelling per dagdosering (2 capsules) 

Ingredient Hoeveelheid Percentage RI* Verbinding 

Vitaminen 
   

Vitamine A 600 mcg 75% Retinylacetaat 

Niacine (vitamine B3) 16 mg 100% Nicotinamide 

Vitamine B5 (pantotheenzuur) 12 mg 200% Calcium-d-pantothenaat 

Vitamine C 160 mg 200% Ascorbinezuur 

Vitamine E 36 mg 300% D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat 

Biotine 300 mcg 600% D-biotine 

Foliumzuur 500 mcg 250% Pteroylmonoglutaminezuur 

Mineralen 
   

Koper 1500 mcg 150% Bisglycinaat 

Selenium 100 mcg 182% L-selenomethionine 

Zink 12,5 mg 125% Citraat 

Ijzer 9 mg 64% Bisglycinaat 

Jodium 150 mcg 
 

Kelp 

Kruiden 
   

Betacaroteen 6 mg 
 

Dunaliella Salina 20% 

Bamboo Silica 60 mg 
 

Extract (75% Si) 

Druivenpit 75 mg 
 

Extract (95% OPC) 

Urtica Radix 75 mg 
 

Extract 4:1 

Aminozuren 
   

L-cysteine 100 mg 
  

L-lysine 75 mg 
  

L-arginine 75 mg 
  

Overig 
   

Inositol 20 mg 
  

PABA 20 mg 
  

Choline 50 mg 
 

Bitartraat 

MSM 200 mg 
  

*) Referentie Inname. 
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Categorie: Vitaminen, Mineralen, Kruiden.  
Ingredienten: Vitaminen, HPMC (verdikkingsmiddel/capsulehuls), methyl sulfonyl methane (MSM), microcrystalline cellulose (vulstof), 
mineralen, choline bitartraat, L-cysteine, Druivenpit extract (95% OPC), L-arginine, L-lysine HCl, Kelp extract (0,2% Jodium), Urtica radix 
extract, Bamboe silica extract, calcium gebonden vetzuren (antiklontermiddel), inositol, PABA, silicium dioxide (antiklontermiddel).  
Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen. 

 
 

 

Geadviseerd dagelijks gebruik: 2 Capsules per dag, met ruim water innemen. Bij voorkeur verdelen over  

de dag en tijdens een maaltijd. 

 

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. 

 

Inhoud: 60 v.caps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


