
Ważne informacje:
• Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
• Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
• Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
• Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.
• Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości.
• Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji.

Składniki:
MSM (metylosulfonylometan), ekstrakt z palmy sabałowej (Serenoa repens) standaryzowany na zawartość 50% kwasów tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza, fitosterole sosnowe 
99%, ekstrakt z owocu gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium) standaryzowany na 95% hesperydyny, Nu-MAG® (mieszanka ekstraktu ryżowego), ekstrakt z pędów bambusa (Bambusa 
vulgaris) standaryzowany na 70% krzemionki, selen (L-selenometionina), witamina B7 (D-biotyna).

Zalecane dzienne spożycie:
2 kapsułki dziennie, popić dużą ilością wody. 
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować na czczo. 

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze 15-25 °C, w suchym miejscu. Chronić przed światłem.
Suplement diety należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość netto: 34,56 g (60 kapsułek po 576 mg).

Wyprodukowano w UE dla Max Wellness sp. z o.o. ul. Puławska 405a, 02-801 Warszawa.
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Naturalne suplementy 
wspierające zdrowie 
i sprawność każdego 

mężczyzny.
ZDROWE WŁOSY,
PAZNOKCIE I SKÓRA

Działanie suplementu diety Hair Power:
• utrzymuje prawidłowy stan włosów i paznokci – selen (ID 281)
• wspomaga naturalny wzrost włosów – palma sabałowa (ID 2341)
• pomaga zachować zdrową skórę i włosy – biotyna (ID 118, 121, 2876) 

MSM (metylosulfonylometan)
Ekstrakt z palmy sabałowej (Serenoa repens) standaryzowany na 50% kwasów tłuszczowych
Fitosterole sosnowe
Ekstrakt z owocu gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium)
w tym hesperydyna
Ekstrakt z pędów bambusa (Bambusa vulgaris)
w tym krzemionka
Selen (L-selenometionina)
Biotyna (D-biotyna)

250 mg
100 mg
60 mg
25 mg

23,75 mg
14,29 mg

10 mg
50 mg
25 mg

Zawartość składników w zalecanej porcji dziennej w przeliczeniu na: 1 kapsułka

91%
50%

RWS*
dla 1 kapsułki

182%
100%

RWS*
dla 2 kapsułkek

500 mg
200 mg
120 mg
50 mg
47,50

28,58 mg
20 mg

100 mg
50 mg

2 kapsułki

*Referencyjne Wartości Spożycia 


