Haar Huid Nagel
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behoud van glanzend haar (biotine, selenium en zink),
helpt de huid te verstevigen (vitamine C), goed voor de nagels (zink en selenium)
2. Wat is Haar Huid Nagel en waarvoor wordt het gebruikt
Om er mooi en verzorgd uit te blijven zien, is het belangrijk om je lichaam
ook van binnenuit goed te verzorgen. New Care Haar Huid Nagel is een
goede aanvulling op het dagelijkse verzorgingsprogramma van je lichaam.
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1. Samenstelling van Haar Huid Nagel
Inhoud 60 capsules
Samenstelling per dagelijkse dosering			
(= per 3 capsules) 			 % RI**
Vitamine C, als ascorbinezuur
360 mg		 450
MSM		
300 mg
Vitamine E, natuurlijk
150 mg		 1.250
(d-alfa-tocopheryl succinaat)
PABA		
75 mg
Inositol		
75 mg
Citrus bioflavonoïden complex
60 mg (1)
Paardenstaart (equisetum)
60 mg
Brandnetel (urtica)
60 mg
Gember		
60 mg
Vitamine B3, als nicotinamide
54 mg		 338
Silicium, als dioxide
30 mg
Vitamine B5, als calciumpanthotenaat
18 mg		 300
Zink, als citraat
9 mg		
90
Carotenoïden complex
9 mg		
Vitamine B6, als pyridoxine HCl
6 mg		 429
Vitamine B2, als riboflavine
4,8 mg		 343
Vitamine B1, als thiamine HCl
4,2 mg		 382
Mangaan, als citraat
3 mg		 150
Vitamine A, als retinol
1,2 mg		 150
Koper, als gluconaat
900 µg		
90
Foliumzuur		
600 µg		 300
Biotine		
450 µg		 900
Vitamine B12, als cyanocobalamine
300 µg		12.000
Jodium, als kaliumiodide
150 µg		 100
Selenium, als natrium selenaat
150 µg		 273
Vitamine D3, als cholecalciferol
4,5 µg		
90
Ingrediënten
Vitaminen*, capsule: gelatine, vulstof: dicalcium fosfaat,
methylsulfonylmethaan (MSM)*, mineralen*, PABA*, inositol*,
citrus bioflavonoïden*, paardenstaart*, brandnetel*, gember*,
antiklontermiddelen: talk en magnesiumstearaat, carotenoïden complex.
* zie samenstelling
** Referentie-Inname
(1)		Citrusvruchten extract, gestandaardiseerd op 60% bioflavonoïden.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl
zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een
gevarieerde voeding.

Deze formule bevat de antioxidanten vitamine C en E in combinatie met
selenium, zink, koper en mangaan die bijdragen aan het behoud van
gezonde weefsels. Daarnaast bevat New Care Haar Huid Nagel vitamine A,
vitamine B2, biotine, jodium en zink die belangrijk zijn voor de huid. Ze zijn
goed voor de inwendige huidverzorging en voeden de huid van binnenuit.
Koper helpt het bindweefsel van de huid soepel te houden. Vitamine C is
belangrijk voor de vorming van collageen dat helpt de huid te verstevigen.
Naast de huid kan met New Care Haar Huid Nagel ook het haar van
binnenuit worden verzorgd. Hiervoor zijn aan deze formule biotine,
selenium en zink toegevoegd. Dit drietal is goed voor het haar en draagt
bij aan de normale haargroei. Daarnaast ondersteunen ze de conditie van
het haar en houden het haar sterk en glanzend. Door de toevoeging van
koper draagt deze formule ook nog eens bij aan de normale pigmentatie
van het haar. Als laatste zijn selenium en zink toegevoegd, omdat ze
beiden goed zijn voor de nagels.
3. Wat moet je weten voordat je Haar Huid Nagel gebruikt
Gebruik Haar Huid Nagel niet
Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.
Voor kinderen tot en met 10 jaar.
Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding
Dit product dient niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het
geven van borstvoeding.
4. Hoe wordt Haar Huid Nagel gebruikt
Gebruiksadvies voor volwassenen
3 x per dag 1 capsule, gedurende minimaal 2 tot 3 maanden voor een
goede ondersteuning.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Capsules met water innemen.
Moeite met slikken van grote tabletten of capsules? Al onze tabletten
mogen worden fijngemalen met een vijzel of tabletcrusher. Met poeder
gevulde capsules kunnen worden opengemaakt. De tablet of capsule kan
op deze manier in poedervorm in bijvoorbeeld water of yoghurt worden
ingenomen.
5. Hoe bewaar je Haar Huid Nagel
Het product in de originele verpakking, droog en niet boven de 25° C
bewaren. Bewaar Haar Huid Nagel buiten bereik van kinderen.
De uiterste gebruiksdatum
Gebruik Haar Huid Nagel niet meer na de datum zoals die op de bovenzijde
van de verpakking is ingedrukt. Deze datum duidt het tijdstip aan waarna
de kwaliteit van het product niet meer kan worden gewaarborgd. De
eerste twee cijfers duiden de maand aan, de volgende groep het jaartal.

Haar Huid Nagel bevat geen suiker, gluten, gist, lactose, kleurstoffen,
smaakstoffen of conserveringsmiddelen.

Dit product en bijbehorende informatie zijn met grote zorgvuldigheid
samengesteld. Deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie en
is niet bedoeld ter vervanging van het advies van een arts.

Vanwege het gebruik van natuurlijke ingrediënten kunnen tussen de
verschillende chargenummers afwijkingen in kleur en/of geur voorkomen.
Deze onderlinge verschillen doen niets af aan de kwaliteit van het
supplement.

Als je een medisch probleem hebt of denkt te hebben, neem dan altijd
contact op met een arts. Noch de samenstellers, noch de producenten,
noch de leveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele schade.

De New Care Advieslijn, een persoonlijk advies
Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat je vragen hebt over het behoud van je gezondheid en het gebruik van onze producten.
Neem voor een persoonlijk antwoord op al je vragen gerust contact op met onze advieslijn. De New Care Advieslijn is bereikbaar
per telefoon (085 222 0018) en per email (advieslijn@new-care.nl). Onze orthomoleculair therapeut adviseert je graag.
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