
HÅRVITAMINER     

BOOST DIT HÅR MED VITAMINER!  o BEAUTIFUL  
HAIR  

AND  inside 
out 

Pris:

Pris:

Pris:

VITAMIN SHAMPOO   

VITAMIN CONDITIONER   

VITAMIN LEAVE IN    

Pris:

Shampoo med vitamin A,C,E, 
provitamin B5 og protein.  

Conditioner med shea smør, 
provitamin B5 og vitamin A,C og E.  

Leave- in spray med vitamin E, 
macadamia & argan oil.  

100% veganske hårvitaminer med 
8000 mcg. biotin oh uden tilsat sukker.  

250 ml  

250 ml  

150 ml  

60 stk.  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HÅRVITAMINER SPØRSMÅL & SVAR 

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. 
 
Er hårvitaminerne veganske? 
Ja, Sweet Gummy Bears er 100% veganske. 
 
Er Sweet Gummy Bears 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 rådfører 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 rådfører sig med 
sin læge. 
 
Vil håret vokse andre steder på kroppen? 
Nej, Sweet Gummy Bears er udviklet til kun at understøtte 
væksten af håret på din hovedbund. Kropsbehåring andre steder 
på kroppen er kun påvirket af hormoner. Sweet Gummy Bears 
indeholder ingen hormonforstyrrende ingredienser. 
 
Kan hårvitaminer hjælpe mod hårtab? 
 

NY HAIR CARE LINJE 
 
Ny hair care linje fra Sweet gummy bears er fyldt med 
næringsstoffer, vitaminer og naturlige ingredienser, der har mange 
fordele for dit hår og hovedbunden. 
Sweet Gummy Bears hair care linjen hjælper med at fremme en 
sund hovedbund, fremskynder hårvækst og efterlader dit hår 

Sweet Gummy Bears er udviklet til at 
fremme hårvækst og bekæmpe 
symptomer på hårtab. Derfor kan 
hårvitaminerne godt bruges mod hårtab 
hos både mænd og kvinder.

B-vitamin hjælper til at give næringsstoffer til din hovedbund, 
hvilket hjælper med hårvækst.

Provitamin B5 styrker håret, reducerer hårtab, forbedrer 
håndterbarhed og øger volumen.

A-vitamin er godt for hårvækst og hjælper mod hårtab.

Protein giver fugtighed i dit hår og holder håret sundt og stærkt. 

E-vitamin giver sund hovedbund og hår, da det har naturlige 
antioxidantvirkninger.
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