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A haj kommunikál  
rólunk, meghatározza 

az első benyomást  
és mutatja azt is,  

ha változunk
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HAIR



ÖNBIZALMAT
Embereket az utcán 
utánad fordulni

ELISMERÉST
Példaképnek
lenni

FIATALSÁGOT
Jól érezni magad  
a bőrödben

BÜSZKESÉGET
Örömmel nézni  
reggel a tükörbe

IDŐT
Hajformázás helyett  
az igazán fontos 
dolgokkal tölteni  
a napod

MEGBECSÜLÉST
Tudásod szerinti 
helyen lenni

Mit jelent 
a nőknek a 
gyönyörű, 
egészséges 
haj? 
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A haj mennyiségi 
és minőségi 
romlásának 
számos oka 
lehet
allergia, dohányzás, 
helytelen táplálkozás, 
roncsoló hajkezelések, 
A fejbőr rossz vérkeringése, 
szennyezett városi levegő, 
hormonális változások, 
lelki problémák, fertőzések 
és bizonyos gyógyszeres 
kezelések

A probléma 
eredete sokszor 

komplex, ezért 
a segítségnek is 

komplexnek kell 
lennie

hialuronsavat, 
kollagént, szőlőmag-

kivonatot, 9 vitamint és 
3 ásványi anyagot 

tartalmazó formula

Javasolt használat:
• Napi 1−2 kapszula
• 3 hónapos kúra



1. HÓNAP
Felfrissül és 
rugalmasabbá válik a 
hajas fejbőr A hajtövek 
megemelkednek, 1 hónap 
allatt több, mint  
csaknem 1 cm* 
egészségesebb haj 
növekszik

2. HÓNAP
A megújult, újabb 
1 cm*-nyi haj tovább 
emeli a hajtöveket A 
fejbőr jobban lélegzik, 
csökken a zsírosodás 
Az egészségesebb haj 
volumenében is többnek 
tűnik

3. HÓNAP
A haj további 1 cm*-t 
nő. Az  egészségesebb, 
vastagabb hajszálak 
új életre keltik az ápolt, 
dúsabb haj képét

3 hónapos  
kúra alatt 3−3,5 cm* 
egészségesebb haj 

növekedhetMINA
HAIR

*Király et al. (1982): Bőr-és nemi betegségek.  
Egyetemi Tankönyv. Medicina Kiadó. Budapest.



AMIRE   
A HAJNAK  
ÉS BŐRNEK 
SZÜKSÉGE 
LEHET

MINA
HAIR

HATÓANYAGOK
1 db / 2 db  

tablettában

NRV%* 
1 db / 2 db 
tablettában

A-VITAMIN 400 µg / 800 µg 50% / 100%

B1-VITAMIN (tiamin) 1,1 mg / 2,2 mg 100% / 200%

B2-VITAMIN (riboflavin) 1,4 mg / 2,8 mg 100% / 200%

B3-VITAMIN (niacin) 12 mg / 24 mg 75% / 150%

B5-VITAMIN (pantoténsav) 12 mg / 24 mg 200% / 400%

B6-VITAMIN (piridoxin) 0,7 mg / 1,4 mg 50% / 100%

B12-VITAMIN (cianokobalamin) 1,25 µg / 2,5 µg 50% / 100%

BIOTIN 100 µg / 200 µg 200% / 400%

C-VITAMIN (aszkorbinsav) 40 mg / 80 mg 50% / 100%

CINK 10 mg / 20 mg 100% / 200%

SZELÉN 27,5 µg / 55 µg 50% / 100%

RÉZ 0,5 mg / 1 mg 50% / 100%

HIALURONSAV 5 mg / 10 mg –

KOLLAGÉN 50 mg / 100 mg –

SZŐLŐMAG-KIVONAT
melyből protoantocianidok

50 mg / 100 mg
47,5 mg / 95 mg

–

*NRV: Vitaminok és ásványi anyagok napi 

beviteli referencia értéke felnőtteknél

A hialuronsav szöveteink egyik nélkülözhetetlen 
alkotóeleme, hidratálja bőrünket.

A kollagén természetes eleme a hajnak, bőrnek, 
körömnek és számos más szervnek is. Új sejtek 
képződésekor a fejlődési vagy regenerálódási 
folyamatban kulcsfontosságú szerepet játszik.

A szőlőmag-kivonat egyike a természet 
leghatékonyabb antioxidánsainak, szerepe 
van a haj és bőr rugalmasságának és 
nedvességtartalmának megőrzésében.

A biotin, a cink és a szelén hozzájárul a haj normál 
állapotának fenntartásához, a réz pedig hozzájárul 
a haj normál pigmentációjához. Az A-, a B2- és a 
B3-vitamin hozzájárul a bőr normál állapotának 
megőrzéséhez.

A HAIRMINA  HAJ- ÉS BŐRMEGÚJÍTÓ KÚRA 
SZÜKSÉG SZERINT 3 HÓNAPNÁL TOVÁBB 
IS ALKALMAZHATÓ, ILLETVE BÁRMIKOR 
ÚJRAKEZDHETŐ!

HIALURONSAV ÉS KOLLAGÉN
ANTIOXIDÁNS SZŐLŐMAG-KIVONAT
9 VITAMIN, 3 ÁSVÁNYIANYAG 
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KOMPLEX ÖSSZETÉTEL  
AZ EGÉSZSÉGES HAJÉRT ÉS BŐRÉRT



A Goodwill Pharma Kiváló Üzleti Márka  
kategóriában elnyerte  
a MagyarBrands elismerést
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Goodwill Pharma Kft. 6724 Szeged Cserzy Mihály u. 32.
Telefon: +36 62/443-571 • Fax: +36 62/423-872 

E-mail: info@goodwillpharma.hu • Web:www.goodwillpharma.hu

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ TABLETTA

A GYÖNYÖRŰ HAJÉRT ÉS BŐRÉRT

www.hairmina.hu

Forgalmazza: Goodwill Pharma Kft.  
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. 100%-ban magyar 
vállalat. Figyelmeztetés: Az étrend-kiegészítő 
fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, 
változatos, vegyes étrendet és az egészséges 
életmódot. A készítményt tartsa gyermekektől 
elzárva!  A napi ajánlott mennyiséget ne lépje 
túl! Ne szedje a készítményt, ha az összetevők 
bármelyikére érzékeny vagy allergiás.  
A készítmény ISO 22000:2005 szabvány  
és Jó gyártási gyakorlat (GMP) irányelvek  
szerint tanúsított élelmiszerbiztonsági  
rendszert működtető üzemben készül.

Online rendelés: www.goodwill.hu


