
SAMENSTELLING EN 
ALLERGENEN
Wat is AnaGain™ Nu?
AnaGain™ Nu is een organisch, 
gepatenteerd extract afkomstig uit pea 
shoots (erwtenscheuten, Pisum Sativum). 
Dit extract is rijk aan arginine, eiwitten, 
vitamine B-complex, zetmeel en vezels.
 
Wat is keratine?
Keratine is een lichaamseigen eiwit. Het 
is de belangrijkste bouwstof van haren 
en nagels. Keratine zorgt voor kracht 
en flexibiliteit. 
 
Is kerabelle® geschikt voor vegetariërs?
Ja. kerabelle® is geschikt voor vegetariërs 
en voor veganisten.
 
Is de keratine halal / kosjer?
AnaGain™ Nu is gecertificeerd halal en 
kosjer. De steekcapsules zijn plantaardig 
en bevatten geen gelatine.
 
Bevat kerabelle® allergenen?
kerabelle® is vrij van bekende allergenen 
zoals melk/lactose, soja, ei en 
tarwe, gluten.

Waarom is kerabelle® geen gummie?
Vitamines en andere nutriënten blijven 
minder goed stabiel in gummies. De 
kwaliteit loopt al snel terug. Bovendien 
is de smaak meestal niet lekker. 
Om kauwbare en goed smakende 
haarvitamines te maken, worden 
daarom veel hulpstoffen gebruikt. 
Gummies bevatten suiker of zoetstoffen, 
stabilisatoren en vaak synthetische 
kleurstoffen. Wij hebben gekozen voor 
een clean label product met zo min 
mogelijk hulpstoffen. 
 
Waarom zitten er niet meer vitamines en 
mineralen in kerabelle®?
Wij vinden het belangrijk dat je 
kerabelle® indien gewenst ook kunt 
gebruiken in combinatie met een 
compleet multipreparaat, zonder risico 
van overdosering. 
 

Wat doet het biotine in kerabelle®?
Biotine is nodig voor het gezond 
houden van haar en het voeden van de 
haarwortel van binnenuit. Deze B-vitamine 
ondersteunt de normale haargroei. 
kerabelle® bevat 1000mcg biotine per 
dagdosering. Dit is een hoge, maar 
verantwoorde dosering.

GEBRUIK
Hoe lang mag ik kerabelle® gebruiken?
Er is geen maximale termijn voor het 
gebruik van kerabelle®. Wij adviseren de 
capsules minimaal 90 dagen te nemen 
voor voller haar en een goede haargroei. 

Wat is het advies na een 
haartransplantatie?
Start voor een optimale nazorg direct na 
de transplantatie met het gebruik van 
kerabelle® capsules, bij voorkeur minimaal 
voor 12 maanden.

Kan ik de capsules openen?
Ja. Als je het moeilijk vindt om een capsule 
door te slikken, mag je de steekcapsule 
openen. Meng de inhoud bijvoorbeeld 
door een smoothie of vruchtensap. 
 
Hoeveel capsules moet ik gebruiken?
Van AnaGain™ Nu  is bewezen dat het 
effectief is bij 100 mg per dag. Dit komt 
overeen met 2 capsules kerabelle® per 
dag. Voor alleen wat extra ‘shine’ kun je na 
30 dagen overgaan op 1 capsule per dag. 

Kan ik kerabelle® gebruiken naast 
mijn medicijnen?
Voor zover bekend zijn er geen interacties 
tussen de ingrediënten in kerabelle® 
en geneesmiddelen. Neem bij twijfel 
contact op met de apotheek alvorens een 
voedingssupplement te gebruiken. 

Kan ik kerabelle® gebruiken 
in combinatie met orale 
anticonceptie (‘de pil’)?
Ja. Het supplement heeft geen invloed op 
de werking van anticonceptiva.

WERKING
Is er onderzoek gedaan naar dit 
product?
Uit een studie blijkt dat de haarkwaliteit 
aanzienlijk was toegenomen bij de groep 
die dagelijks 100 mg AnaGain™ Nu 
nam. Dit effect  (meer volume, voller 
haar) was al merkbaar na een maand en 
nam toe naarmate het product langer 
werd  gebruikt.
Het extract ondersteunt de 
haargroeicyclus en bevordert 
de proliferatie-activiteit van 
matrixkeratinocyten aan het begin van een 
nieuwe anagene (groei)fase van de haar. 
De telogene (uitval)fase van de haar wordt 
juist verkort. AnaGainTM Nu ondersteunt 
de dermale papilla bij de groei van 
nieuw haar. 

Hoe lang moet ik kerabelle® gebruiken?
Haar groeit langzaam, dus het duurt 
even voor je resultaat ziet. Hoewel er 
na 30 dagen verbeteringen kunnen 
worden waargenomen, raden we aan 
om kerabelle® Hair Capsules minimaal 3 
maanden consequent in te nemen. Dit 
zorgt ervoor dat de nutriënten voldoende 
tijd hebben om het haar op te bouwen. 
Na een haartransplantatie adviseren wij 
om dit voedingssupplement minstens 12 
maanden te gebruiken.

Krijg ik ook meer lichaamsbeharing of 
haar op mijn gezicht?
Nee. Onderzoek wijst uit dat de algehele 
beharing van het lichaam of op het 
gezicht niet toeneemt door gebruik 
van kerabelle®.
 

HAIR CAPSULES
Inhoud: 60 vegetarische capsules (1 maand)

Veelgestelde vragen
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Boost your hair from the inside out

kerabelle® Hair Capsules zijn ontwikkeld 
om de haarwortel van binnenuit te voeden, 
daar waar de groei van nieuw haar begint. 
Het hoofdbestanddeel in deze formule 
is AnaGain™ Nu. Dit is een revolutionair 
nutracosmetisch ingrediënt uit pea shoots. 
Het toegevoegde biotine is goed voor de 
haargroei en de conditie van het haar. 

Toepassingen kerabelle®

  Bij dun, slap en futloos haar
  Voor extra glans en mooier, voller haar 
  Na een periode van stress, een 

operatie of ziekte
  Na een periode onvolwaardig eten of 

na veel gewichtsverlies
 Tijdens de menopauze 
 Na de bevalling
 Na een haartransplantatie

Kerabelle® bevat 100 mg AnaGain™ Nu 
per dagdosering van 2 capsules. Dit is de 
hoeveelheid waarvan is aangetoond dat 
het een positief effect heeft op het uiterlijk 
van het haar. 

RESULTATEN
De resultaten van een pilotstudie toonden 
aan dat de dagelijkse suppletie van 100 
mg AnaGain™ Nu op een veilige en 
effectieve manier haaruitval verminderde. 
Aan de pilotstudie namen 21 gezonde 
proefpersonen (22 tot 63 jaar) deel met 
licht tot matig haarverlies (≥ 100 haren per 
dag).  De proefpersonen consumeerden 
gedurende acht weken eenmaal daags 
100 mg AnaGain™ Nu opgelost in water 
of vruchtensap.

Bij aanvang, op dag 28 (T1) en dag 
56 (T2) verzamelden de vrijwilligers ‘s 
morgens en ’s avonds hun verloren haren 
op de kam/borstel. Ook ondergingen 
zij een dermatologische beoordeling 
van de hoofdhuid. De verzamelde haren 
werden geteld door een getrainde 
laboratoriumtechnicus. Aan het einde 

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor 
beroepsbeoefenaren
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van de interventie (T2) werd door 
vrijwilligers een vragenlijst ingevuld om de 
tevredenheid over de behandeling en de 
haarconditie te evalueren.
De deelnemers mochten tijdens de 
onderzoeksperiode hun normale 
haarwasroutine voortzetten, met 
uitzondering van het gebruik van 
producten tegen haaruitval.

Na twee maanden behandeling met 
AnaGain™ Nu ervoer 95% van de 
deelnemers een vermindering van 
haaruitval. Binnen de eerste maand 
nam het gemiddelde aantal verloren 
haren af met 33,9%, van 163,7 ± 61,2 
bij baseline tot 105,7 ± 50,6 bij T1. 
Binnen de tweede maand van suppletie 
werd een verdere vermindering van 
haarverlies gedocumenteerd.

De werkzaamheid werd bevestigd door de 
beoordelingen van de proefpersonen zelf. 
86% van hen meldde een vermindering 
van haarverlies na acht weken behandeling 
met AnaGain™ Nu. 71% nam een 
verbetering waar van de algehele 
haarconditie. Het voedingssupplement 
werd goed verdragen zonder tekenen van 
bijwerkingen.
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Clinical evaluation of pea sprout extract in the 
treatment of hair loss. Phytotherapy Research, 
November 2019. 


