
HAIRBIAN 60 tablet
Je originální komplexní výrobek pro péči o vlasy. Kolagen je přirozenou součástí 
pojivových tkání, vyskytuje se i ve vlasech. Vitamín C přispívá k normální tvorbě 
kolagenu pro funkci kůže, přeslička, zinek a biotin pomáhají pokožku i vlasy 
udržovat v optimálním stavu. Kopřiva brání tvorbě lupů, přispívá k udržování čisté 
a bezproblémové pokožky. Železo se podílí na procesu dělení buněk, selen podporuje 
normální stav vlasů.

Složení dvou tablet:
kolagen hydrolyzovaný 600 mg, methylsulfonylmethan (MSM) 200 mg, L-methionin 
200 mg, vitamin C (kyselina L-askorbová) 160 mg (200 % RHP*), lichořeřišnice větší 
extrakt z plodu 100 mg, přeslička rolní extrakt z natě 100 mg, kopřiva dvoudomá 
extrakt z natě (1 % křemíku) 60 mg, železo (fumarát železnatý) 28 mg (200 % RHP), 
zinek (citrát zinečnatý) 20 mg (200 % RHP), omega-3 mastné kyseliny v prášku 20 
mg, D-biotin 2000 µg (4000 % RHP), kyselina listová 400 µg (200 % RHP), selen 
(seleničitan sodný) 166 µg (301 % RHP), plnidlo: mikrokrystalická celulóza, leštící směs 
(hydroxypropylmethylcelulóza, glycerin, hydroxypropylcelulóza), protispékavá látka: 
stearát hořečnatý.
* RHP = referenční hodnota příjmu

Doporučené dávkování:
1 – 0 – 1 
2 tablety za den, 1 ráno, 1 večer

Hmotnost obsahu: 69 g

Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte 
doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré 
stravy.

Způsob skladování:
Ukládejte mimo dosah dětí! Uchovávejte uzavřené v suchu, temnu, mimo dosah 
přímého slunečního záření, při teplotě do 25 °C. Chraňte před teplem, světlem 
a mrazem.

TENTO VÝROBEK JE DOPLŇKEM STRAVY. NENÍ LÉKEM, NELZE JEJ ZA PŘE-
DEPSANÉ LÉKY ZAMĚŇOVAT A NEMÁ SCHVÁLENÉ LÉČIVÉ ÚČINKY.

Nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Při kombinaci s léky se po-
raďte se svým lékařem.

Minimální trvanlivost a číslo šarže uvedeno na obalu a každém blistru.  
Notifikováno na MZe ČR.

Výrobce: NeoZen s.r.o., Komenského nám. 141/5, Třebíč, 674 01

Naše další produkty si můžete prohlédnout na:
www.neozen.cz


