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THE HAIR

Registro: Isento no M.S. conforme Resolução RDC 
nº 27/10.

Código de barras nº: 7898171789434

Embalagem: Papel / blister.

Apresentação comercializada: Cartucho com
blisters, contendo 60 cápsulas softgel.

Prazo de validade: 18 meses.

Introdução:

Sua formulação contém os nutrientes essenciais

para manter seus cabelos fortes e brilhantes.

Auxilia ainda na redução da queda de cabelo e

fortalecimento dos fios.

• Óleo de semente de uva: ômega 6 e vitamina

E.

• Óleo de Linhaça Dourada: fonte de ômegas 3,

6 e 9.

• Vitamina A: promove crescimento dos

cabelos e impede que o cabelo fique seco e

quebradiço. A deficiência de Vitamina A pode

levar a alopecia.

• Vitamina C: auxilia na absorção do ferro e na

formação do colágeno.

• Vitamina D: ajuda na recuperação da

estrutura capilar. Auxilia na síntese de

queratina.
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• Vitamina E: antioxidante, promove o fluxo

sanguíneo saudável no couro cabeludo.

• Vitamina B1: possui papel essencial no

metabolismo energético dos queratinócitos,

atuando sobre a velocidade de proliferação

celular.

• Vitamina B2: Contribui para a proteção das

células contra as oxidações indesejáveis.

• Vitamina B3: atua nos processos de síntese

da melanina e do colágeno.

• Vitamina B5 e Ácido fólico: auxiliam na

redução da queda de cabelo.

• Vitamina B6: contribui na manutenção da cor

do cabelo.

• Vitamina B7 (Biotina): auxilia na saúde da

pele e cabelo, contribuindo para sua

manutenção. A deficiência de biotina provoca

alopecia e dermatite.

• Vitamina B12: a deficiência desta vitamina

está associada a perda de cabelos.

• Ferro: atua como cofator em vários processos

enzimáticos do queratinócito. Sua deficiência

pode manifestar-se em alterações

morfológicas das unhas.

• Cobre: contribui para a normal pigmentação

da pele e cabelo.

• Cromo: auxilia no fortalecimento do cabelo.
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• Selênio: apresenta ação conjunta com a

vitamina E, como cofator nos processos

antioxidativos.

• Zinco: contribui para a manutenção da pele,

cabelos e unhas. A deficiência deste mineral

está associada a perda de cabelos.

Ingredientes: veículos óleo de sementes de uva e
óleo de linhaça dourada, emulsificante lecitina
de soja, ácido L-ascórbico (vitamina C), fumarato
ferroso, acetato D-alfa tocoferol (vitamina E),
niacina (nicotinamida), óxido de zinco, D-
pantotenato de cálcio (ácido pantotênico),
acetato de retinol (vitamina A), riboflavina
(vitamina B2), cloridrato de piridoxina (vitamina
B6), cloridrato de tiamina (vitamina B1), sulfato
de cobre, picolinato de cromo, ácido N-pteroil-L-
glutâmico (ácido fólico), selenito de sódio, D-
biotina, colecalciferol (vitamina D) e
cianocobalamina (vitamina B12). Cápsula:
gelificante gelatina, umectante glicerina e
corantes INS 171, INS 123, INS 133 e INS 129.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Ingestão Diária Recomendada (IDR):

Ingerir 1 cápsula ao dia com 200 mL (1 copo) de
água.

Conservação do produto:

• Temperatura ambiente (15-30°C), protegido
da luz e umidade.



Quantidade por porção % VD (*) 

Vitamina A 600 μg RE 100 %

Vitamina C 45 μg 100 %

Vitamina D 5 μg 100 %

Vitamina E 10 mg 100 %

Tiamina (B1) 1,2 mg 100 %

Riboflavina (B2) 1,3 mg 100 %

Niacina (B3) 16 mg 100 %

Ácido pantotênico 5 mg 100 %

Vitamina B6 1,3 mg 100 %

Biotina 30 μg 100 %

Ácido fólico 240 μg 100 %

Vitamina B12 2,4 μg 100 %

Ferro 14 mg 100 %

Zinco 7 mg 100 %

Cobre 900 μg 100 %

Selênio 34 μg 100 %

Cromo 35 μg 100 %

Não contém quantidades significativas de valor
energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e
sódio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção 0,75 g (1 cápsula): 

* %Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades
energéticas.
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Informações importantes:

• Consumir este produto conforme
Recomendação de Ingestão Diária constante
da embalagem.

• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 anos
somente devem consumir este produto sob
orientação de nutricionista ou médico.


