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Vážená uživatelko, vážený uživateli přípravku Orthomol® Hair Intense,
jsme rádi, že jste se rozhodli pro přípravek Orthomol® Hair Intense, vysoce kvalitní produkt 
společnosti Orthomol. Společnost Orthomol využívá veškerých svých zkušeností a vědomostí 
pro výrobu doplňků stravy za účelem poskytnout Vám přípravky nejvyšší kvality pro udržení 
dobrého zdraví. V tomto letáku naleznete informace o přípravku a jeho složení, jakož i důležité 
pokyny k jeho užívání. V případě Vašich dotazů se prosím obraťte na Vašeho lékaře či lékárníka. 

Co je přípravek Orthomol® Hair Intense? 
Orthomol® Hair Intense je doplněk stravy, obsahující důležité mikroživiny pro vlasy.

Biotin, selen a zinek přispívají k normálnímu růstu vlasů. Měď přispívá k normální pigmentaci 
vlasu. Zinek, měď a selen přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem. Thiamin 
(vitamin B1), vitamin B6, vitamin B12, biotin, kyselina pantothenová a měď přispívají k 
normálnímu energetickému metabolismu. Vitamin B6 přispívá k normální syntéze cysteinu. 
Kyselina pantothenová přispívá k normální syntéze a metabolismu steroidních hormonů, 
vitaminu D a vybraných neurotransmiterů.

Naše vlasy jsou výrazem nejen naši atraktivity, krásy a zdraví, jsou rovněž živou součástí našeho 
těla. Vidíme pouze vlas, vyčnívající z pokožky, který je ukotven v kořenu vlasu. Každý vlas 
prochází třemi po sobě následujícími fázemi růstového cyklu: fází růstu (anagenní fáze), 
přechodnou fází (katagenní fáze) a fází telogenní neboli fázi klidu (vypadnutím). Každý nový 
cyklus pak tedy začíná růstem nového vlasu.

Patentovaná přísada KeraLiacin® obsahuje extrakt z prosa, získávaný z rozmanitých semen 
(z Panicum miliaceum) kultivovaných ve Francii, obsahující miliacin.

Jak by měl být přípravek Orthomol® Hair Intense užíván? 
Užívejte 2 tobolky s dostatečným množstvím tekutiny s jídlem nebo po jídle každý den. Denní 
dávku lze rozložit kdykoli během dne či užít najednou.

Jak dlouho by měl být přípravek Orthomol® Hair Intense užíván?  
Mikroživiny jsou potřebné každý den, proto se doporučuje užívat přípravek dlouhodobě.

Co je třeba dodržovat?
•  Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
•  Doplňky stravy nejsou náhradou za vyváženou a pestrou stravu či zdravý životní styl.
•  Uchovávajte mimo dosah dětí.

Jak by měl být přípravek Orthomol® Hair Intense uchováván?
Přípravek Orthomol® Hair Intense uchovávejte v suchu a chladu mimo dosah slunečního záření. 

Kde lze získat další infomace? 
Pokud se chcete dovědět více o nutriční ortomolekulární medicíně, bez váhání nás, prosím, 
kontaktujte. 

S přátelským pozdravem,   
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH

Výrobce:
Orthomol pharmazeutische 
Vertriebs GmbH
Herzogstr. 30 
40764 Langenfeld
Germany 
international-sales@orthomol.com 
www.orthomol.com

Orthomol® Hair Intense je vyráběn bez použití 
genetického inženýrství. Dále:

  Neobsahuje konzervanty 
  Neobsahuje barviva 
  Neobsahuje živočišné přísady 

  Neobsahuje laktózu 
(obsah laktózy < 10 mg/100 g)

  V souladu s Nařízením EU 
828/2014 neobsahuje lepek  

Růstový cyklus vlasu

růstová fáze
2 – 6  l e t

vypadnutí vlasu
klidová fáze 
2 – 4  m ě s í c e

přechodná fáze 2 
2  týdny

vlas

vlas

kořen vlasu
epidermis

mazová žláza

vlasová cibulka

Dovozce a distributor v ČR:
IBI International spol. s r.o.
Senovážné nám. 5
110 00 Praha
Česká republika
ibi@ibi.cz
www.ibi.cz

Doplněk stravy
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FSC 
Label 

Platzhalter 
Breite 17 mm 

Höhe 28,2 mm

Složení
1 denní dávka po 2 tobolkách (1,2 g)

 Denní dávka  % RHP*
Vitaminy
Thiamin (vitamin B1)  1,1 mg 100
Vitamin B6  1,4 mg 100
Vitamin B12 2,5 µg 100
Biotin 50 µg 100
Kyselina pantothenová 9 mg 150

Minerální látky 
Zinek  10 mg 100
Měď 1 mg 100
Selen 44 µg 80

Jiné látky
KeraLiacin®, z toho  300 mg **
     Extrakt z prosa 195 mg  **
     Extrakt z pšenice 30 mg ** 
L-methionin 150 mg **
L-cystein 100 mg **

Složení
Slunečnicový olej, extrakt ze semen prosa (z Panicum miliaceum) (16%), 
glazovací látka hydroxypropylmethyl celulóza, L-methionin (13%), L-cystein 
(8,3%), emulgátor mono- a diglyceridy mastných kyselin, extrakt ze semen 
pšenice (z Triticum aestivum) (2,5%), oxid zinečnatý, D-pantothenát vápenatý, 
mrkvový koncentrát, síran mědnatý, pyridoxin hydrochlorid, thiamin mononitrát, 
extrakt z rozmarýnu s antioxidanty, selenan sodný, D-biotin, kyanokobalamin 

* RHP = referenční hodnota příjmu podle Nařízení EU 1169/2011 
** referenční hodnoty příjmu nejsou k dispozici 

Vegan

Doplněk stravy
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