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Het HairGro® assortiment bevat producten voor zowel 
inwendig (capsules) als uitwendig (serum, shampoo 
en conditioner) gebruik.

HairGro Hair Care Capsules: 
• voedt de haarwortels 
• ondersteunt gezonde haargroei
HairGro Hair Booster Serum: 
• stimuleert krachtige nieuwe haargroei bij plaatselijk 

dunner wordend haar.
HairGro Hair Healing Shampoo: 
• verbetert de verankering haarwortels, 
• maakt het haar dikker en voller 
• vermindert irritatie hoofdhuid.
HairGro Thickener Conditioner: 
• voorkomt afbreuk haarwortels
• stimuleert nieuwe haargroei
• maakt het haar dikker en zachter.

Shampoo/
Conditioner Booster

Capsules
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Haarverlies bij vrouwen
Overmatig haarverlies kan bij zowel vrouwen 
als mannen op verschillende leeftijden 
voorkomen. Bij vrouwen kunnen stress, 
diëten en zwangerschap de conditie van 
het haar ongunstig beïnvloeden, maar ook 
haarstyling producten zijn belastend voor het 
haar en de hoofdhuid. Tijdens de overgang 
kunnen hormoonveranderingen het haar en 
de hoofdhuid sterk beïnvloeden. Het haar 
groeit minder snel, wordt doffer en splijt 
makkelijker. Ook hebben veel vrouwen in 
deze fase van hun leven last van haaruitval.

Haarverlies bij mannen
Haaruitval op jonge leeftijd komt veel bij 
mannen voor en is in de meeste gevallen 
erfelijk bepaald. Dunner wordend haar 
en inhammen zijn vaak de eerste tekenen 
van verminderde haargroei. Op oudere 
leeftijd wordt haaruitval bij mannen veelal 
veroorzaakt door hormoonschommelingen 
of een tekort aan bepaalde vitaminen en 
mineralen. 



HairGro® Hair Care Capsules 
De capsules zijn speciaal ontwikkeld voor mannen en vrouwen. Ze bevatten o.a. Fenegriek extract, biotine, zink, seleen en 
koper, stoffen die de haarwortels voeden en bijdragen aan het behoud van gezond haar. Folaat draagt bij aan de aanmaak 
van cellen en weefsels. HairGro® Hair Care Capsules zijn ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten en 
hebben een volledig natuurlijke samenstelling.

Is goed voor de haren:
1. Biotine, zink en seleen 
dragen bij aan normale 
haargroei.
2. Koper draagt 
bij tot een normale 
haarpigmentatie.
3. Folaat draagt 
bij aan het proces van 
celvernieuwing.

Samenstelling per dag

ADH* ADH*

Fenegriek extract 300 mg ** Vitamine B6 2 mg 143%

Vitamine E 20 mg 167% Foliumzuur 200 μg 100%

Vitamine C 120 mg 150% Biotine 300 μg 600%

 Vitamine B1 1,4 mg 127% Zink 5 mg 50%

Vitamine B2 1,6 mg 114% Koper 0,5 mg 50%

Niacine 18 mg 113% Seleen 30 μg 55%

Panthoteenzuur 6 mg 100% Jodium 75 μg 50%

* ADH: aanbevolen dagelijkse hoeveelheid                 NUT/PL: 1022/4
** geen ADH vastgesteld
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Toepassing: Voedt de haarwortels en draagt bij 
aan gezonde haargroei en -pigmentatie.
Gebruik: 2 capsules per dag, bij voorkeur ’s 
ochtends met water innemen. Voor een optimaal 
effect minimaal 4 maanden gebruiken.
Onderhoudsdosering: 1 capsule per dag.

Vrij van: gist, 
sucrose, lactose, 
gluten, synthetische 
conserveermiddelen, 
kunstmatige kleur- 
en smaakstoffen.

Onderzoek Hair Care Capsules
In een door Duitse wetenschappers 
uitgevoerd onderzoek, is de 
werkzaamheid van de Hair Care 
Capsules aangetoond. Onder de 
deelnemers waren vrouwen en 
mannen met haaruitval. Naast 
het originele product hebben een 
aantal deelnemers een placebo 
gekregen. Gedurende 6 maanden 
zijn er uitgebreide metingen verricht, 
waaruit is gebleken dat bij 83% van 
de testpersonen, die het originele 
product kregen, haaruitval stopte, 
het haar dikker werd en nieuwe 
haargroei ontstond.

Wortel bij haaruitval

Gezonde haarwortel



HairGro® Hair Booster Serum
Geeft een intensieve boost aan plaatselijk dunner wordend haar. Hair Booster 
Serum is wetenschappelijk ontwikkeld en dermatologisch en klinisch getest. Bevat 
fenegriek en een hoge dosering Hair Booster Formula (CapixylTM). 
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Toepassing: Stimuleert krachtig nieuwe haargroei, voorkomt afbreuk en verbetert 
verankering van haarwortels, maakt haar plaatselijk dikker.
Gebruik: Breng eenmaal per dag, bij voorkeur ’s avonds, minimaal 20 druppels 
aan op de hoofdhuid van het te behandelen gebied. Goed inmasseren met de 
vingertoppen. Hoeft niet te worden uitgespoeld. Voor een optimaal effect minimaal 
4 maanden gebruiken.
Onderhoudsdosering: 1 keer per week minimaal 20 druppels.

Bevat geen: parabenen, siliconen, synthetische geur- en kleurstoffen, schadelijke 
chemicaliën, dierlijke bestanddelen, PEG en PABA.



Klinisch onderzoek Hair Booster Formula 
(CapixylTM)

Klinisch onderzoek* toont dat het aantal 
haren in de groeifase met 13% toeneemt. 
Aantal haren dat niet meer groeit daalt met 
29%. 
Conclusie: haaruitval neemt af, nieuwe 
haargroei neemt toe.

*30 personen, 4 maanden dagelijks 20 druppels Hair Booster 
Formula
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Hair Booster Formula (CapixylTM)
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HairGro® Shampoo en 
HairGro® Conditioner
Zowel de shampoo als de conditioner verbetert 
de verankering van de haarwortels, stimuleert 
haargroei én maakt het haar dikker. Beiden 
bevatten fenegriek en de wetenschappelijk 
ontwikkelde Hair Booster Formula (CapixylTM), 
waarvan de ingrediënten klinisch bewezen 
hebben haaruitval te verminderen en nieuwe 
haargroei te stimuleren. Dermatologisch getest, 
zeep- en parfumvrij én zonder parabenen.
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HairGro® Hair Healing Shampoo
Toepassing: verbetert verankering haarwortels, maakt het haar dikker en voller en vermindert irritatie van de hoofdhuid.
Gebruik: haar nat maken, shampoo goed in masseren op haar en hoofdhuid, kort laten inwerken en goed uitspoelen. 
Geschikt voor dagelijks gebruik.

Bevat geen: parabenen, siliconen, synthetische geur- en kleurstoffen, schadelijke chemicaliën, dierlijke bestanddelen, PEG, 
PABA en SLS.

HairGro® Thickening Conditioner
Toepassing: voorkomt afbreuk haarwortels, stimuleert nieuwe haargroei en maakt het haar dikker en zachter.
Gebruik: na het wassen van het haar, bij voorkeur met HairGro Hair Healing Shampoo, de conditioner goed in masseren op 
haar en hoofdhuid. Laat ca. 2 minuten inwerken, daarna goed uitspoelen. Geschikt voor dagelijks gebruik.

Bevat geen: parabenen, synthetische geur- en kleurstoffen, schadelijke chemicaliën, dierlijke bestanddelen, PEG en PABA.

Voor het beste resultaat wordt geadviseerd de Hair Care Capsules, de Hair Booster Serum, de Hair Healing Shampoo en de 
Hair Thickening Conditioner gezamenlijk te gebruiken. 
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