
Haar Totaal Balans
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voedingssupplement

inhoud 60 tabletten, 68 g netto

Lees voor het gebruik de gebruiksinfo.

Toepassingen
Haar Totaal Balans is een multivitamine- en mineralen-
supplement voor het haar. Het bevat Zink dat je haar 
sterk, glanzend en in conditie houdt. Daarnaast bevat het 
o.a. Biotine, Selenium, Koper en Heermoes. Zo dragen 
Biotine en Selenium bij aan normale haargroei en 
Koper tot een normale pigmentatie van het haar.

Ingrediënten
Verdikkingsmiddelen: maltodextrine, natriumcroscar-
mellose; mineralen; vitamines; inositol; choline; MSM; 
vulstof: microkristallijne cellulose; aminozuren; PABA; 
antiklontermiddelen: siliciumdioxide, stearinezuur, 
plantaardig magnesiumstearaat; emulgator: Arabische 
gom; glansmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose, 
glycerine; heermoes (Equisetum arvense); kleurstoffen: 
titaandioxide, ijzeroxide.

Eén tablet bevat aan werkstoffen  %ADH/RI*

VITAMINES:
Vitamine B3 (als nicotinamide) 35 mg 219%
Vitamine B5 (als calcium-D-pantothenaat) 50 mg 833%
Vitamine B12 (als hydroxycobalamine) 6 µg 240%
Foliumzuur  400 µg 200%
Biotine (als D-biotine)  200 µg 400%
MINERALEN:
Jodium (verkregen uit blaaswier) 18 μg 12%
Koper (als kopergluconaat) 1 mg 100%
Mangaan (als mangaangluconaat) 5 mg 250%
Selenium (als natriumseleniet) 100 µg 182%
IJzer (als ferrofumaraat) 18 mg 129%
Zink (als zinkgluconaat)  15 mg 150%
AMINOZUREN:
L-Methionine  20 mg
L-Lysine  20 mg
L-Cysteïne  20 mg
KRUIDENEXTRACT:
Heermoes kruid (Equisetum arvense) 10 mg
gestandaardiseerd op basis van 5,2:1, 
komt overeen met 52,1 mg vers heermoes kruid
OVERIGE VOEDINGSSTOFFEN:
Inositol  125 mg
Choline  118 mg
MSM (methylsulfonylmethaan) 100 mg
PABA (para-aminobenzoëzuur) 30 mg
Van de mineralen en spoorelementen zijn de essentiële hoeveelheden vermeld.
*%ADH/RI = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid/Referentie-inname.

Dosering en gebruik
Dagdosering: dagelijks 1 tablet voor de maaltijd met 
voldoende water innemen.
De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Waarschuwing
Raadpleeg bij combinatiegebruik met medicijnen 
altijd uw huisarts.

Haar Totaal Balans is een voedingssupplement en valt 
in de categorie vitaminen, mineralen en kruiden.

Een voedingssupplement is geen vervanging van een 
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde 
levensstijl.

Land van herkomst: Engeland.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik dit product donker, goed 
gesloten op kamertemperatuur en altijd buiten het 
bereik van kinderen! Vermijd bij het bewaren de invloed 
van direct zonlicht. De minimale houdbaarheidsdatum 
van dit preparaat staat vermeld op het doosje.

Voedingswaarde
Per 100 g:
kcal 120
kJoule 502
Vetten 1,5 g
verzadigde vetzuren 1,5 g

Koolhydraten 10,1 g
suikers 0 g

Vezels 9,8 g
Eiwitten 11,6 g
Zout 0 g

Haar Totaal Balans is een product van  
Bloem Health Products B.V.,  
Postbus 225, 9670 AE Winschoten - Nederland. 

Raadpleeg bij vragen over dit preparaat uw apotheker 
of drogist, of stuur een mail naar: info@bloeminfo.nl 
Voor meer informatie: www.haartotaalbalans.nl

De tekst van deze gebruiksinfo is voor het laatst 
herzien in juli 2015 door Bloem Health Products B.V.

Voor meer informatie: 
www.haartotaalbalans.nl


