™
NURTURE AND CARE FOR YOUR HAIR

HAVE A GREAT HAIRDAY

™
NURTURE AND CARE FOR YOUR HAIR

Vi hoppas att du har fått nog av dåliga hårdagar.
Att du har tröttnat på tunt, skadat, sprött och
livlöst hår.
Nu finns GrowAgain kosttillskott och GrowAgain
hårserum. Två naturliga och 100% veganska hårprodukter som gör ditt hår starkare, fylligare och
härligt livfullt igen.
GrowAgains hårprodukter är utvecklade och
tillverkade i Sverige med en unik kombination
av näringsämnen för ett hälsosamt hår och
hårbotten. Produkterna är lämpliga för både män
och kvinnor med tunt och skadat hår och är lätta
att använda i kombination med tanken att vårda
både in och utifrån.
HAVE A GREAT HAIRDAY!

ANAGAIN™
GrowAgains produkter innehåller
AnaGain™ som är ett ekologiskt
ärtskottsextrakt med dokumenterad
klinisk effekt. Ärtskott är rikt på
fytokemikalier som skyddar växter
mot sjukdom, skador, patogener,
extrem UV. Dessutom är många av
dessa fytokemikalier kända för att ha
positiva effekter på människors hälsa
och hårtillväxt. AnaGain™ minskar
risken för att hårsäcken återgår till
vilotillståndet vilket innebär att man
tappar håret. AnaGain™ bidrar till att
stimulera hårets normala tillväxt.

™
GLOSS AND CARE FOR YOUR HAIR

SERUM
50 ML

GrowAgain hårserum ger näring till hår och hårbotten
som helt naturligt gör håret starkt och härligt livfullt igen.
Serumet innehåller AnaGain™ som är ett ekologiskt
ärtskottsextrakt samt extrakt från Amarantfrö som bidrar
till att stimulera hårets normala tillväxt och minska risken
för håravfall.Dessutom innehåller den koppar som bidrar
till hårets normala pigmentering samt zink som bidrar till
att bibehålla normalt hår. GrowAgain serum bidrar till ett
starkare hår, med volym och glans.
Serumet är en lätt applicerad spray. Sprayas 6-8 gånger
över hela hårbotten, 1 gång/dag.

•

Unik kombination av ingredienser med
klinisk dokumenterad effekt

•

Naturligt och 100% veganskt innehåll

•

Utvecklat och tillverkat i Sverige

•

Vårdar utifrån och in

VEGAN

MADE IN
SWEDEN

™
BOOST AND CARE FOR YOUR HAIR

KOSTTILLSKOTT
60 TABLETTER

GrowAgain kosttillskott ger näring till ditt hår inifrån
och ut. Bambuextraktet som är den bästa källan till
organisk kisel gör håret starkare och det ekologiska
ärtskottsextraktet AnaGain™ bidrar till att stimulera
hårets normala tillväxt och minska risken för
håravfall. Kosttillskottet innehåller även biotin och
zink - bidrar till normalt hår och hud. Koppar hjälper till att bevara hårets normala pigmentering.
Kosttillskottet tas i en uppstartsperiod på 2
månader, 2 tabletter om dagen och därefter 1–2
tabletter om dagen efter behov.

•

Unik kombination av ingredienser med
klinisk dokumenterad effekt

•

Naturligt och 100% veganskt innehåll

•

Utvecklat och tillverkat i Sverige

•

Vårdar inifrån och ut
VEGAN

MADE IN
SWEDEN

growagain.se
info@medicanatumin.se

