
 
 
 

Hvor længe går der før jeg ser resultater?
Virkningen af hårvitaminerne ses, når de tages i mindst 3 måneder. De bedste resultater ses normalt efter 6 
måneder. Resultaterne vil variere fra person til person. 

Er hårvitaminerne veganske?
Ja, Sweet Bunny Hare er 100% veganske. De små vingummier indeholder vitamin D2, der kommer fra 
planter, mens andre hårvitaminer på markedet bruger vitamin D3 stammer fra olie udskilt af dyrehud. 

Hvorfor er Sweet Bunny vitaminerne bedre end andre hårvitaminer på markedet?
I modsætning til andre hårvitaminer på markedet som bruger olie udskilt fra dyrehud til deres ingredienser, er 
Sweet Bunny Hare helt fri for animalske produkter uden at gå på kompromis med resultaterne. Sweet Bunny 
Hare vitaminerne er indeholder 15 højkvalitets næringsstoffer, herunder 5.000 mcg Biotin, til at pleje hårets 
sundhed fra indersiden. Hårvitaminerne er glutenfri, gelatinefri og sojafri. 

Hvad gør Sweet Bunny Hare vitaminer?
Sweet Bunny Hare Vitaminer giver din krop de essentielle næringsstoffer og vitaminer, der er nødvendige for 
at få et stærkere og længere hår. 
De største fordele er: 
 
          Forebyggelse af hårbrud  
          Nyd både din hovedbund og hår 
          Forøg dit hårs styrke og elastiske evner 
          Boost generelt fysisk velvære  

Hvor ofte skal jeg tage hårvitaminer?
For at få de næringsstoffer du har brug for og for at opnå synlige resultater efter de første 3 måneder, skal du 
tage to hårvitamin vingummier hver dag. Der er ikke behov for at overskride den anbefalede dosis. 

 
Hvad nu hvis jeg kan ikke tåle Biotin?
Vores vitaminer indeholder 5.000 mcg Biotin. Derfor bør du ikke tage vitaminerne, hvis du ikke tåler Biotin.
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Er Sweet Bunny Hare gode til mænd? 
Ja, hårvitaminer kan bruges af både mænd og kvinder. 

Må man spise hårvitaminer hvis man ammer eller er gravid?
Hårvitaminerne indholder ikke nogle ingredienser, som man fraråder at indtage under graviditet eller 
amning.Vi anbefaler dog stærkt at man rådføre sig med sine læge inden man indtager kosttilskud. 

Hvor gammel skal man være for at tage hårvitaminer?
Normalt anbefales det ikke at tage kosttilskud som hårvitaminer hvis man er under 13 år gammel. Ellers bør 
man råføre sig med sin læge. 

Hvad sker der hvis jeg stopper med at tage hårvitaminer?
Du kan altid stoppe med at tage hårvitaminer, men det kan ikke garanteres at resultaterne vil forsætte over 
tid. 

Vil håret vokse andre steder på kroppen?
Nej, Sweet Bunny Hare er udviklet til kun at understøtte væksten af håret på din hovedbund. Kropsbehåring 
andre steder på kroppen er kun påvirket af hormoner. Sweet Bunny Hare hårvitaminerne indeholder 
indeholder ingen hormonforstyrrende ingredienser. 

Kan der være bivirkninger ved brug af hårvitaminer?
Sweet Bunny Hare er et naturligt tilskud og der findes ikke nogle kendte bivirkninger i forbindelse med 
brugen af produktet. Sørg dog altid for at læse ingredienslisten før brug, i tilfælde af du er allergisk overfor 
nogle af ingredienserne. 

Kan hårvitaminer hjælpe mod hårtab?
Sweet Bunny Hare er udviklet til at fremme hårvækst og bekæmpe symptomer på hårtab. Derfor kan 
hårvitaminerne godt bruges mod hårtab hos både mænd og kvinder.
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