
Start nu 
 for at se de første 

resultater allerede 
om 3 måneder!

100% VEGANSKE 
SUKKERFRI

FRI FOR GLUTEN
     FRI FOR SOYA  

     

STYRK DIT HÅR INDEFRA o

x 1 

x 3 
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1 mdr. pakke

3 mdr. pakke

6 mdr. pakke

Sweet Gummy Bears

SUKKERFRI HÅRVITAMINER

pris:

pris:

pris:

8000 mcg. 
biotin 

100% 
vegansk pris:

pris:



    PROBLEM  
•   Hår mangler vitalitet

• Usund og svagt hår
• Skørt hår forårsager masser af splittede ender
• Hår svækket efter graviditet og hormonbehandling 
• Børste fuld af hår 
• Hår svækket af dårlig kost eller livsstilsvalg  

 
LØSNING  

• Hjælper håret til at vokse  
sundere, hurtigere og smukkere

• Reparer beskadiget hår 
• Styrket hårsækkene
• Forhindrer hårbrud 
• Forøger hårets elasticitet 

 
 
60 stk. i dåse. 
Dosering: 2stk./dag  
 
 

 

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? 
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. 

Dit hår vil takke dig!

o


