
Glänsande hår starka naglar och slät hy?

Alla B-vitaminer är viktiga och har olika egenskaper.
Cawells Hår, Hud & Naglar innehåller alla B-vitaminer i en tablett där deras
olika egenskaper samverkar. B-vitaminerna bidrar tillsammans till normalt hår, hud och naglar. 

∑ Alla B-vitaminer samverkar i en tablett 
∑ Bidrar till normalt hår, hud och naglar
∑ Har betydelse för ett normalt nervsystem och immunsystem
∑ Bidrar till att bibehålla en normal synförmåga
∑ Stödjer en normal energiomsättning

Flera B-vitamin, exempelvis B2, B6 och B12, bidrar till normal bildning av röda blodkroppar som i sin tur 
syresätter huden och ger den en frisk och fräsch hudton. Vitamin B2 bidrar också till en normal synförmåga. 
Biotin bidrar till normalt hår, till normal hud och till normala slemhinnor. B6, B12 och folsyra bidrar till 
immunsystemets normala funktion.  B1, B2 och B3 bidrar till nervsystemets normala funktion. Samtliga B-
vitaminer bidrar även till normal energiomsättning. Cawells Hår, Hud & Naglar är även förstärkt med zink 
som utöver håret och hudens normala funktion även bidrar till normala naglar.

Rek. Dagligt intag:       1 tablett dagligen, i samband med måltid.

Innehåll per tablett: B1 - Tiamin    3,3 mg (RDI 300 %)
B2 - Riboflavin   4,2 mg (RDI 300 %)
B3 - Niacin     48 mg (RDI 300 %)
B5 - Pantotensyra    18 mg (RDI 300 %)
B6 - Pyridoxin   4,2 mg (RDI 300 %)
B12 - Kobalamin 7,5 mcg (RDI 300 %)
Biotin 150 mcg (RDI 300 %)
Folsyra 600 mcg (RDI 300 %)
Inositol     25 mg
PABA         25 mg
Zink     10 mg (RDI 100 %)

Ingredienser: Fyllnadsmedel (isomalt, mikrokristallin cellulosa), zinklaktat, niacin, 
kalciumpantotenat, inositol, PABA, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, 
tiaminhydroklorid, vegetabilisk magnesiumstearat, stearinsyra, ytbehandlingsmedel 
(shellack), folsyra, biotin, kobalamin.

Förpackning: 60 tabletter (motsvarar 2 månaders förbrukning).

Produkt nummer: 8003

EAN-Kod: 7350083380036
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