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Handleiding: Belangerijke informatie voor de gebruiker 
Delta Care Regrowth voor uitwendig gebruik 

 
Lees deze handleiding goed voordat u dit product gebruikt! 
Gebruik dit product altijd niet anders dan zoals beschreven in deze handleiding. Delta Care Regrowth is 
uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik. 
- Bewaar deze handleiding. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het verkooppunt van dit product. 

 
Inhoud van deze handleiding 
1. Wat is Delta Care Regrowth en waarvoor wordt dit serum gebruikt? 
2. Hoe gebruikt u dit serum? 
3. Hoe bewaart u dit serum? 
4. Ingrediënten  

 
1. Wat is Delta Care Regrowth en waarvoor wordt dit serum gebruikt? 
Delta Care Regrowth is een product dat haargroei (dus ook baardgroei) kan stimuleren en verkrijgbaar is als oplossing 
(serum) voor uitwendig gebruik. Delta Care Regrowth is bedoeld om ‘normale’ kaalheid (alopecia androgenetica) tegen 
te gaan, en bestaand haar te versterken. Delta Care Regrowth is geïntendeerd voor uitwendig gebruik en dient uitsluitend 
uitwendig aangebracht te worden om de baard- of haargroei te stimuleren.  

 
2. Hoe gebruikt u dit serum? 
Gebruik dit product zoals beschreven in deze handleiding. Delta Care Regrowth is uitsluitend bedoeld voor uitwendig 
gebruik. De aanbevolen dosering is 2 ml Delta Care Regrowth per dag. 
 

Gebruiksaanwijzing: 
1. Zorg dat uw haar schoon en droog is. 
2. Breng 1 ml van het serum aan op uw hoofd- of baardhaar met behulp van de applicator. 
3. Verspreid het serum met uw vingertoppen zodat het serum gelijkmatig is verdeeld. 
4. Was uw handen goed. 
5. U hoeft het serum niet uit te spoelen, laat het serum 5-10 minuten goed intrekken. 
6. Herhaal stappen 1-5 voor ten minste 1 maand. 

 
Goed om te weten: 
Het maakt niet uit op welk tijdstip van de dag u het haargroei serum aanbrengt. Vermijd inademing van het product en 
vermijd contact met de ogen, slijmvliezen en huid aangedaan door ontvelling, ontsteking of huidbeschadigingen. Indien dit 
toch gebeurt, moet het aangedane gebied zorgvuldig worden gewassen met stromend leidingwater. 

 
3. Hoe bewaart u dit serum? 
Bewaren onder 25°C (kamertemperatuur). Niet in de koelkast of de vriezer 
bewaren. Houd de fles goed gesloten. Houdbaarheid na openen: 50 dagen. Buiten 
bereik van kinderen houden. Gebruik dit product niet meer na de uiterste 
houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de handleiding in doos of de fles na 
“Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum.  
 
4. Ingredienten: 
WATER, BIOTINE, GINSENG EXTRACT, GINGER EXTRACT, POLYGONUM MULTIFLORUM ROOT EXTRACT, 
PLATYCLADUS ORIENTALIS, ANGELICA SENESIS. 
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