
FORCAPIL 
Tisztelt Vásárlónk! 
A FORCAPIL vitaminokat és kéntartalmú 
aminosavakat tartalmazó készítmény. 

FORCAPIL kapszula: 
A FORCAPIL KAPSZULA A HAJ ÉS A 

KÖRÖM NÖVEKEDÉSÉT ÉS VITALITÁ
SUKAT ELŐSEGíTŐ KÉszíTMÉNY, 

AMELY AZ ILYEN HATÁSÚ TÁPANYA

GOK OPTIMÁLIS KOMBINÁCIÓJÁT 

TARTALMAZZA. 

MILYEN KISZERELÉSEKBEN 
KAPHATÓ? 
Kapható 60 és 180 kapszulát tartalma
zó csomagolásban. Egy kezeléshez a 
60 kapszulás csomagolásból három 
ajánlott, a 180-as kiszerelés a teljes 
kúrát tartalmazza. A kezelést hatéko
nyan kiegészíti a FORCAPIL oldat (fej
bőrbe való bedörzsölő szer) egyidejű 
használata. 
A FORCAPIL oldat vagy a kapszu la ter
mészetesen önállóan is alkalmazható. 

ÉTREND-KIEGÉszíTŐ 
A FORCAPIL kapszula étrend-kiegészítő 
szer azok számára, akik segíteni szeret
nék hajuk növekedését, erősíteni akar
ják körmeiket. Az étrend-k i egészítő szer 
szedése nem helyettesíti az egészséges, 
sokoldalú táplálkozást. 

MIK A HATÓANYAGOK? 
B5 vitamin (kálcium pantotenát), B6 
vitamin (piridoxin hidrochlorid) , B8 
vitamin (biotin), B9 vitamin (folsav) , 03 
vitamin , közepes lánchosszúságú trig
licerid, L-cistin, L-methonine, cink oxid. 
A FORCAPIL kapszula hatóanyaga i fo
kozzák a haj és a köröm növekedését 
és regenerálódását, részt vesznek a kö
röm felépítésében, illetve serkentik 
azok növekedését. 
A B5 vitamin, a biotin és a cink nélkü
lözhetetlen a haj és a köröm regene
rálódásához. Javítják a seborrheás 
állapotot (korpásodás, fokozott faggyú
termelés, akne tüneteket). Ezeknek az 
anyagok közül bármelyiknek a hiánya 
hajhullást idézhet elő. 

A cisztein, a metionin és a B6 vitamin 
a haj és a köröm alapegységei , részt 
vesznek a keratin képzésében . A kera
tin hiánya esetén a haj és a köröm tö
rékennyé válik. 

MILYEN CÉLBÓL AJÁNLOTT A 
FORCAPIL KAPSZULA 
SZEDÉSE? 
A haj és a köröm növekedésének foko
zására időleges hajhullás, töredezett
ség, korpásadás esetén. 
Az időszakos hajhullást többek között 
okozhatja stressz, fáradtság , kiegyen
súlyozatlan táplálkozás, vitaminhiány 
vagy fokozott faggyúelválasztás . 

HOGYAN ÉS MIKOR KELL 
BEVENNI A FORCAPIL 
KAPSZULÁT? 
Reggelenként 2 kapszula sok folyadék
kal 2-4 hónapig. 
Az ajánlott adagnál nem szabad többet 
bevenn i. 
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FORCAPIL oldat: 
A FORCAPIL OLDAT 
HASZNÁLATA ELŐSEGíTI 
A HAJ NÖVEKEDÉSÉT 
ÉS VITALITÁSÁT. 
Aktív komponensei egymást erősítő 
hatásukkal javítják a hajhagymák körü
li hajszálerek vérei látását, ezáltal ser
kentik a haj egyik építőanyagának a 
keratinnak a képződését. 

MILYEN KISZERELÉSBEN 
KAPHATÓ? 
150 ml vizes (nem alkoholos) oldat aero
solos flakonban (hajtógáz nélkül) . 

HOGYAN KELL ALKALMAZNI? 
A FORCAPIL oldatot naponta (este) a 
hajas fejbőrre kell permetezni a haj
szálak félrehúzásával , és be kell dör
zsölni a fejbőrbe . 

MIKET TARTALMAZ ÉS AZOK 
HOGYAN HATNAK? 
Tartalmaz vitaminokat (BS, B6, biotin) , 
melyek serkentik a hajnövekedést, és 

gyógynövény kivonatokat: ezek a ging
ko bilaba, amely javítja a bőr vérkerin
gését, köles, amely gazdag esszenciális 
zsírsavakban, csalán és mezei zsurlófű , 
melyek a haj növekedéshez szükséges 
ásványi anyagokat adják. 

A FORCAPIL OLDAT 
ijASZNÁLHATÓ ÖNÁLLÓA,N, 
ES A FORCAPIL KAPSZULAVAL 
EGYÜTTESEN. 

A FORCAPIL kapszula 
és FORCAPIL oldat gyártója: 

AArkopharma 
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

BP 28 • 0651 1 CAR ROS CEDEX . FRANCE 
Tel. : +33·49329 11 28 

Magyarországi forgalmazó: 
CREMUM Pharma Kft. , 
1148 Bp. Nagy Lajos király út 16-18, , 
pharma@cremum.hu, WNvV.cremum.hu 
Telefon , fax: 06 1 784 17 47 
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