FÖR DIG
SOM TAR HAND OM
HÅR, HUD & NAGLAR
ELLER TAPPAR MER
HÅR ÄN NORMALT

VÅRDA FRÅN INSIDAN
Precis som resten av kroppen kan ditt hår, din hud och dina
naglar ibland behöva lite extra omsorg för att må bra. Rätt
näring inifrån är en förutsättning för välmående hår, hud och
naglar. Original Silicea MAN är ett kosttillskott med noga
utvalda näringsämnen
speciellt anpassat för
mannens behov.
Original Silicea MAN passar
dig som tar hand om ditt
yttre och vill ge ditt hår,
din hud och dina naglar en
extra näringsboost. Även
för dig som på grund av
stress eller andra negativa
upplevelser tappar mer
hår än vanligt.

DÅ HÅRET FÖRSVINNER
Håravfall hos män är vanligt och beror oftast på ärftliga
faktorer. Bristfällig kost, stress på jobbet, för lite sömn eller
infektion är exempel på andra orsaker som kan göra att håret
tillfälligt tunnas ut och du tappar mer hår än normalt.

HÅRETS TRE VÄXTFASER
Ett friskt hårstrå växer några millimeter per dygn. Varje
hårstrå har sin egen oberoende växtcykel som består av
tillväxtfas, övergångsfas och vilofas.

TILLVÄXTFASEN
Hårroten producerar de ämnen som behövs för håret,
hårstrået bildas och växer. Denna fas varar i cirka 2-6 år.

ÖVERGÅNGSFASEN
Håret slutar att växa, hårsäcken blir inaktiv och börjar
krympa.

VILOFASEN
Håret stannar i roten men växer inte. Hårstråna lossar
vid hårtvätt eller kamning. Det är normalt att tappa upp
till 100 hårstrån per dag.

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

NOGA UTVALD NÄRING

ZINK

BIOTIN

Original Silicea MAN ger näring till ditt
SELEN
hår, din hud och dina naglar i form av noga MANGAN
utvalda vitaminer och mineraler. Formulan
är speciellt anpassad för mannens behov.

KOPPAR

KISEL

KISEL är ett mineral som finns i hår, hud, naglar
och bindväv.
BIOTIN är ett viktigt näringsämne för hårrötterna och 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.
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