Mitt hår är min
bästa accessoar

HÅR HUD & NAGLAR
SILICEA - NATURLIG SKÖNHET INIFRÅN
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Original Silicea har funnits sedan 50-talet och varumärket
bygger på beprövad erfarenhet. Med ﬂera kliniska studier
och nöjda användare världen över kan du vara säker på att
få en produkt som håller vad den lovar. En svensk konsumentundersökning från 2012 visade att 9 av 10 användare är
nöjda med Original Silicea.
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Helt enkelt hår- och hudvård
inifrån.
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9 av 10

VÅRDA FRÅN INSIDAN
Precis som resten av kroppen
behöver ditt hår, din hud och dina
naglar ibland lite extra omsorg.
Rätt näring inifrån är en förutsättning för att hår, hud och naglar
ska må bra. Original Silicea är ett
kosttillskott med noga utvalda
näringsämnen för vackert hår,
frisk hud och starka naglar.
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NOGA UTVALD NÄRING
Original Silicea ger näring till ditt hår, din hud
och dina naglar i form av noga utvalda vitaminer
och mineraler.

MANGAN

KISEL är ett mineral som ﬁnns i hår, hud, naglar och
bindväv.
BIOTIN är ett viktigt näringsämne för hårrötterna som
bidrar till att bibehålla normalt hår. Biotin har även
betydelse för huden och bidrar till att bibehålla normal hud.
ZINK ingår i ett ﬂertal enzymsystem och bidrar till att behålla
normal kvalitet på håret, huden och naglarna.
SELEN är en antioxidant som skyddar cellerna mot oxidativ
stress. Selen har betydelse för naglarna och bidrar till att
behålla normala naglar.
MANGAN bidrar till normal bildning av bindväv och skyddar
cellerna mot oxidativ stress.
KOPPAR bidrar till hårets normala pigmentering.
Original Silicea MAN är kompletterad med koppar.
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ETT FRISKT HÅR BÖRJAR I HÅRROTEN

HÅRETS TRE VÄXTFASER

Tar du hand om dig så syns detta även på håret och ett friskt hår
med naturlig glans blir resultatet. I hårroten tillverkas byggstenar
och till detta behövs näring. Därför är det viktigt att äta nyttigt.
Stress kan bidra till att
tillförseln av näringsrikt
blod till hårrötterna
minskar. Sol, saltvatten,
kyla och blåst kan liksom
färgbehandlingar, slingor
och styling slita på håret.

Hårroten har en aktiv ämnesomsättning och i den tillverkas hårstrået. Varje hårstrå har sin egen oberoende växtcykel som består
av tillväxtfas, övergångsfas och vilofas.

En bra hårkvalitet gör att
ditt hår klarar av de påfrestningar det utsätts för
dagligen.
FAKTA OM HÅR
Människan har cirka
80.000 - 160.000
hårstrån på huvudet.

TILLVÄXTFASEN
Hårroten producerar de ämnen som behövs för
håret, hårstrået bildas och växer. Denna fas varar i
cirka 2-6 år. Håret växer cirka en centimeter per månad.
ÖVERGÅNGSFASEN
Håret slutar att växa, hårsäcken blir inaktiv och
börjar krympa.
VILOFASEN
Hårstrået stannar i roten men växer inte och
lossar vid hårtvätt eller kamning.
Det är normalt att tappa upp till 100 hårstrån per dag.

TA HAND OM HUDEN INIFRÅN

NATURLIGT STARKA NAGLAR

Arv och ålder har betydelse för hur din hud ser ut. Även livsstilsfaktorer som mat, sömn och motion påverkar hudens kondition
och åldrande. Det är viktigt att ta väl hand om huden så den
klarar de påfrestningar
som vi utsätter den för
varje dag. En förutsättning för att huden ska
fortsätta att må bra är
att den får rätt näring
inifrån. Om din hud har
tappat sin lyster kan den
behöva lite extra vård
och omsorg.

Naglarna är alltid synliga. En naturligt frisk och välvårdad nagel
är inte bara ett vackert smycke utan avslöjar också hur du mår.
Att äta hälsosamt, sova ordentligt och undvika stress är nyttigt
både för din hälsa och
dina naglar. För de
flesta är det självklart
att ta hand om naglarna med hjälp av yttre
nagelvård men många
glömmer hur viktigt
det är att även vårda
från insidan.

FAKTA OM HUD

FAKTA OM NAGLAR

Hos en vuxen
människa har huden
en yta på nästan två
kvadratmeter.

En nagel växer ca
3 mm per månad
och växer snabbast
på sommaren.

ENKLARE KAN DET INTE BLI
Original Silicea ﬁnns som kapslar och gel. Gelen innehåller kisel
och biotin. Kapslarna innehåller kisel, biotin, zink, selen och
mangan och omges av ett vegetabiliskt hölje. Kapslarna kan även
delas och innehållet strös då över mat eller i dryck.
Original Silicea MAN är speciellt framtagen för män och innehåller en högre halt av biotin och zink. Original Silicea MAN är
dessutom kompletterad med koppar för hårets pigmentering.

VÄRLDSNYHET
nu även för män

ENDAST EN KAPSEL
ELLER EN MATSKED
DAGLIGEN

LITE TÅLAMOD
Som med all hud- och hårvård gäller det
att ha lite tålamod. Original Silicea verkar
från insidan och efter ett par månader kan
du börja märka resultat.
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