
 Complexo Nutritivo 
para Cabelo e Unhas:

          
3 Preocupações, 1 Solução



A quem se destina?
Fórmula única que fornece os nutrientes essenciais para unhas 
fortes e para um cabelo saudável 

Produto unissexo, concebido para tratar as seguintes preocupações:
Queda de cabelo
Cabelo fraco e sem vida
Unhas lascadas

Factores de influência:   
Factores Hormonais: gravidez, amamentação, menopausa
Estilo de Vida: fumar, stress, maus hábitos alimentares,
fadiga ou perda de peso



Complexo Nutritivo Para Unhas e Cabelo
A Fórmula: 

• L-Lisina (aminoácido essencial) - 200 mg

• L-Cisteína (parte integral da Queratina) - 50 mg

• Extracto de Maçã - Procianidinas B2 (antioxidante) - 

140 mg

• Ferro - 7 mg

• Vitamina C - 30 mg



Acção em homens e mulheres: 

Procianidinas de Maçã aumentam o númedo total de cabelos e 
o diâmetro dos mesmos enquanto os fortalece.

L-Cisteína torna o cabelo e as unhas mais fortes e resistentes.

Ferro atenua a perda de cabelo e estimula o crescimento do 
cabelo.

L-Lisina promove a absorção do Ferro existente nos alimentos e 
nos suplementos. Também inibe a enzima responsável pela 
queda do cabelo.

Vitamina C estimula a absorção do Ferro.

Complexo Nutritivo Para Unhas e Cabelo



Avaliação de Consumidores

Resultados:
 Unhas mais forte e bonitas: 78%
 Queda de cabelo atenuada: 68%

• Estudo: 100 mulheres entre os 30 e os 65 anos, todas com 
problemas de queda de cabelo 
• 3 de toma do Complexo Nutritivo Para Cabelo e Unhas
• Local: Reino Unido



Como tomar?

• 2 drageias por dia
• Durante 12 semanas
•  Pode tomar o Complexo enquanto 

toma o Wellness Pack
• Faça uma pausa de 3 semanas cada 

vez que termina um ciclo de 12 
semanas



Como vender?
Faça as perguntas certas:
“As suas unhas lascam e partem, ou consegue deixá-las crescer?”

“O seu cabelo não tem vida, é fino ou seco?”

“Perde cabelo periodicamente?”

Explique o Produto:
“O Complexo Nutritivo Para Cabelo e Unhas tem os nutrientes necessários 

para fortalecer as unhas e o cabelo e também ajuda a atenuar a queda do 
cabelo. Foi formulado na Suécia e possui documentação que confirma a 
sua eficácia.”

Feche a venda:
“Recomendamos a toma do Complexo durante 12 semanas para obter 

resultados visíveis. Quer experimentar?”



Questões Frequentes
P: Eu tomo o Wellness Pack. Posso tomar também o Complexo Nutritivo Para Cabelo e Unhas?

R: Sim. O Wellness Pack contém nutrientes básicos essenciais para o cabelo e unhas: Biotina, Cobre, Selénio, Iodo e 
Zinco.

P: Tanto o Wellness Pack como Complexo Nutritivo contêm Ferro. Não vai originar um excesso de Ferro?

R: A maior parte das pessoas têm um significativo défice de Ferro. Produtos como o leite e o queijo que 
consumimos diariamente inibem a absorção do Ferro, assim sendo é necessário Ferro extra.

 

P: Com que rapidez posso verificar resultados?

R: Uma vez que o cabelo cresce cerca de 1 cm por mês e as unhas 3 mm, é necessário algum tempo até que os 
resultados sejam visíveis; certifique-se que toma as drageias todos os dias durante 3 meses.  

P: Eu não reconheço os ingredientes. O que são? São seguros?

R: Tratam-se de antioxidantes extraídos de pequenas maçãs verdes, aminoácidos (partes pequenas das proteínas), 
Vitamina C e Ferro. São extractos naturais, mas são nutrientes essenciais para a síntese da queratina (a proteína 
de que é feito o cabelo e as unhas) que ajuda o cabelo a manter-se saudável no escalpe. 

P: Eu sou um homem calvo. Estes produtos vão-me ajudar?

R: O seu cabelo não vai voltar a nascer, mas a queda de cabelo vai abrandar se tomar o Complexo regularmente. 
Existem inúmeros medicamentos que o seu Dermatologista lhe pode prescrever, mas muitas vezes têm efeitos 
secundários. O Complexo Nutritivo Para Cabelo e Unhas não tem efeitos indesejados.



Questões Frequentes
 

P: Posso tomar este Complexo por mais de 3 meses?

R: Faça uma pausa de 3 semanas e depois recomece a toma do Complexo.

P: Devo tomar as 2 drageias em simultâneo ou devo tomar uma de manhã e a outra à noite?

R: O melhor é tomar as duas drageias em simultâneo. O mais recomendado é tomá-las de manhã (ou quando 
tomar o seu Wellness Pack) de forma a criar uma boa rotina. É muito frequente esquecermo-nos de tomar os 
suplementos ou os medicamentos se não tivermos uma boa rotina. Isto pode afectar a eficácia dos produtos.

P: Devo tomar as drageias enquanto como?

R: Não é necessário. Todos os ingredientes dissolvem-se na água, pelo que não terá problemas no que respeita a 
absorção dos mesmos.

P: O Complexo Nutritivo Para Cabelo e Unhas vai estimular o crescimento capilar em outras zonas do meu 
corpo?

R: Não! Apenas as hormonas podem fazer isso. As Procianidinas estimulam os cabelos da zona do escalpe a estar 
na fase anágena (crescimento) ou em telógeno (fase de repouso). 



Programa de 3 passos

POR FORAPOR DENTRO


	Diapositivo 1
	Diapositivo 2
	Diapositivo 3
	Diapositivo 4
	Diapositivo 5
	Diapositivo 6
	Diapositivo 7
	Diapositivo 8
	Diapositivo 9
	Diapositivo 10

