
Het proces van haargroei en haarverlies

Gemiddeld zitten er op ons hoofd ongeveer 100.000 haren. 
Dagelijks verliest een mens 50 tot 100 haren. Dat is een 
normaal proces. Het zijn haren die hun levensduur erop hebben 
zitten en die plaats moeten maken voor nieuw haar. Wat wij 
haar noemen, zijn eigenlijk reeds afgestorven haarcellen. Het 
levende deel van het haar, de haarwortel, ligt onzichtbaar onder 
de huid. Deze haarwortel is het centrum van de haargroei. 
Gezond haar begint dan ook bij de haarwortel. Alleen een 
gezonde haarwortel produceert gezond en krachtig haar.

De gezonde haarwortel is stevig verankerd in de hoofdhuid.

Onder de volgende omstandigheden kan het haar 
ondersteuning gebruiken:

•drukteenstress-situaties
•onvolledigvoedingspatroonofhetvolgenvaneendieet
•wisselingvanseizoenen
•herstelnaziekte
•zwangerschap
•overgang

Waarom Priorin?

Het haar heeft behoefte aan de voedingsstof biotine. Deze 
voedingsstof is belangrijk om het natuurlijke groeiproces van 
het haar te ondersteunen en het haar te voeden. Het gezonde 
haar is stevig verankerd in de hoofdhuid.

*Priorin is een voedingssupplement met  de natuurlijke bouwstof  
biotine. Biotine  ondersteunt gezonde haargroei van binnenuit en 
houdt je haar sterk. Je haar voelt vol, sterk en gezond aan. Het 
gezonde haar is stevig verankerd in de hoofdhuid.

Tips voor gezond haar:

Een goede haarverzorging is van belang voor het behoud van 
gezond haar:

•gebruikeenmildeshampoo
•spoelshampooaltijdgoeduit(5xlangerspoelendan

wassen)

•föhnhethaarnietteheet
•gebruikeenhoogwaardigehaarborstelmetafgeronde

uiteinden

•draaglangeharen-indienmogelijk-los(haarelastiek
beschadigt het haar)

•probeerpermanentofagressievekleurmiddelente
vermijden

Vitamines per capsule

VitamineB5 15mg(250%vandeADH*)
Biotine(vitamineB8) 100mcg(200%vandeADH*)
*ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Gebruiksaanwijzing

Voorvolwassenenenkinderenvanaf12jaar:dagelijks1
capsule ’s morgens en 1 capsule ’s avonds. De capsule met 
water innemen, bij voorkeur bij de maaltijd.

Een kuur van tenminste 3 maanden wordt aanbevolen omdat 
haar langzaam groeit. Daarna kan worden overgegaan op een 
onderhoudsdosering van 1 capsule per dag om de haarwortels 
in goede conditie te houden.

Mag dagelijks en het hele jaar door worden gebruikt.

Bewaren

Beneden25°C,ingeslotenverpakkingenopeendrogeplaats.
Buiten bereik van kinderen bewaren. De uiterste 
houdbaarheidsdatum staat op de onderzijde van het doosje en 
op de blister.

Bijzonderheden

Ook geschikt voor zwangere vrouwen en vrouwen die 
borstvoeding geven.

Priorin capsules bevatten gluten en soja. Priorin is verkrijgbaar 
inverpakkingenvan60en120capsules.
Een verpakking van 60 capsules wordt over het algemeen 
gebruikt als startverpakking.

Een kuur van tenminste 3 maanden wordt aanbevolen omdat 
haarlangzaamgroeit.Eenvoordeelverpakkingmet120
capsules is bij een kuur het meest geschikt.

Distributeur

BayerB.V.,BayerHealthCareConsumerCare,Mijdrecht.

HOUDT JE HAAR STERK*

ONDERSTEUNING VOOR EEN GEZONDE HAARGROEI*

VOEDINGSSUPPLEMENT MET BIOTINE



Uw mening stellen wij zeer op prijs.

Vul daarom onderstaande vragenlijst in.

Voorletters: ……....................................................................... 

Achternaam: ...........................................M/V:...........................

Adres: .......................................................................................

Postcode: ................................ Woonplaats: ..........................

Telefoonnummer .......................................................................

Geboortedatum: ........................................................................

Emailadres: ...............................................................................

1. Welke Priorin verpakking heeft u gekocht en waarom?

 60 stuks verpakking, omdat……………………….......…..

 120stuksverpakking,omdat………............………………

2. Is dit de eerste keer dat u Priorin heeft gekocht?

 Ja

 Nee, ik koop circa ............... verpakkingen per jaar.

3. Waar heeft u deze verpakking Priorin gekocht?

 Apotheek Etos

 DA De Tuinen

 Kruidvat/Trekpleister

 Anders, namelijk ………

4. Hoe bent u met Priorin in aanraking gekomen?

 Familielidofvriend(in) Advertentieintijdschrift

 Drogisterij / apotheek Internet

 Kapper Anders, namelijk……......………..…….....

5. Vraagt u wel eens advies over haargroei?

(meerdereantwoordenmogelijk)

 Ja, aan de kapper

 Ja,aaneendrogisterijmedewerk(st)er

 Ja,aaneenapotheekmedewerk(st)er

 Nee,nooit(gadoormetvraag7)

 Anders, namelijk ………................……………….....……

6. Hoe vaak vraagt u advies?

 Minderdan1xperjaar Meerdan3xperjaar

 2tot3xkeerperjaar Anders,namelijk……..............

7. Zoekt u op internet naar informatie over haargroei?

 Ja Nee

8. Hoeveel Priorin capsules gebruikt u per dag?

 1capsule 2capsules

9. Hoe lang gebruikt u Priorin capsules?

 1maand 2–3maanden Meerdan3maanden

10. Bent u tevreden over Priorin?

 Ja, omdat ..............................................................................

 Nee, omdat ...………..........…………...........................…..

 Kanik(nog)nietbeoordelen,omdat......................................

11. Hoe beoordeelt u de prijs van de Priorin capsules?

 Prijs speelt eigenlijk geen rol, als het maar helpt

 Deprijs–kwaliteitverhoudingisgoed

 Te duur in verhouding tot de kwaliteit

12. Zou u het gebruik van Priorin aan anderen aanbevelen?

 Ja, omdat …………………......………………………....

 Nee, omdat………………………........………………......

 Weet ik niet, omdat………………….........……………….

Hartelijk dank voor het invullen van het vragenformulier.

U kunt het formulier opsturen naar:

Bayer B.V.

Bayer HealthCare Consumer Care

t.a.v. Priorin Vragenlijst

Antwoordnummer 5055

3600 XM MIJDRECHT

(postzegelnietnodig)

80599617


