


MULTI

SugarBearHair vitaminer er produsert i USA i FDA-inspiserte og godkjente  
anlegg. De smaker av nydelige bær! Våre vitaminer er fri for hvete, gluten, 
soya, meieriprodukter, kjøtt, svin, egg, fisk og peanøtter. De er produserte i 
en allergenfri fabrikk. Disse fantastiske vitaminbjørnene er laget med pektin, 
som kommer fra frukt, som gir den myke konsistensen. Vitaminene er laget for 
både damer og menn, og for alle hårtyper.
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MULTI GENERELL INFO

SugarBearHair Women's Multi er veganske 
multivitaminer som er formulert med Omega-3, 
vitamin B-12, C, D-2, E og mer. Den inneholder 
16 mikronæringsstoffer som hjelper til med å gi  
vitaminer som mange kvinner kan mangle i sitt 
anbefalte daglige kosthold. Disse smakfulle 
skjønnhetsbjørnene inneholder veganske 
aminosyrer som kan hjelpe til med kollagen-
produksjon.



MULTI
VITAMIN D-2 (ERGOCALCIFEROL)
Vitamin D-2 hjelper kroppen din til å absorbere kalsium og fosfor. Å ha riktig mengde vitamin D, kalsium og 
fosfor er viktig for å bygge og opprettholde sterkt skjelett. En studie funnet i Journal of Advanced Research 
viser at det er økende bevis som knytter vitamin D til den rette funksjonen til hjernen vår, hjerte, muskler, 
immunsystem og hud. Personer som tar vitamin D-2 merker også mindre leddsmerter.

VITAMIN B-2 (RIBOFLAVIN)
Vitamin B-2 øker energinivået vårt ved å bidra til å omdanne karbohydrater til drivstoffet kroppen kjører 
på. Dette vitaminet fremmer også utviklingen av reproduktive organer og veksten av fostre hos gravide. 
National Institutes of Health indikerer at de største kostholdsbidragsyterne til vitamin B-2 i USA er 
meieriprodukter, brød, kjøtt og korn. Mange unngår å spise meieri, kjøtt og gluten, noe som betyr at de 
kanskje mangler vitamin B-2.

FOLATE (L-METHYL FOLATE CALCIUM)
Folat spiller en viktig rolle i helsen ved å bidra til å lage, beskytte og reparere DNA. Det hjelper med å 
utvikle en sunn hjerne, fremmer fosterutvikling og hjelper til med å forhindre depresjon. Folat og folsyre er 
begge former for vitamin B-9. Folat er naturlig vitamin B-9, mens folsyre er den syntetiske versjonen. En 
studie av American Journal of Clinical Nutrition antyder at de fleste ikke har nok folat i dietten. Mange land 
tilfører nå folsyre til hvitt mel, brød og frokostblandinger for å hjelpe. Siden disse matvarene inneholder 
gluten, har folk som unngår å spise gluten fortsatt en høy risiko for å ha en mangel på folat.
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MAGNESIUM (MAGNESIUM OXIDE)
Magnesium er en kofaktor eller "hjelpermolekyl" i mer enn 300 enzymsystemer i menneskekroppen. Det 
regulerer biokjemiske reaksjoner som proteinsyntese, muskel- og nervefunksjon, blodsukkerkontroll og 
blodtrykk. Bevis viser at nær to tredjedeler av mennesker i den vestlige verden og 68% av amerikanerne 
har utilstrekkelig inntak av magnesium. Utilstrekkelig inntak er knyttet til hypertensjon, hjerte- og 
karsykdommer og diabetes type II. Hvis du lider av humørsykdommer og depresjon, kan du dra nytte av 
magnesium for å løfte humøret.

SINK (ZINC CITRATE)
Sink er et viktig næringsstoff som er ansvarlig for å øke immunforsvaret og støtte et sunt stoffskifte. Hos ikke-
kritisk syke mennesker kan det bidra til sårheling og restitusjon fra forkjølelsessymptomer. Sink støtter normal 
vekst og utvikling under graviditet, spedbarn og pubertet. Det kreves et daglig inntak for en riktig smak- og 
luktesans.

OMEGA-3 (CHIAFRØ EKSTRAKT)
Chiafrø er fylt med anti-aldrings antioksidanter. Disse lettfordøyde frøene gir mange næringsstoffer som 
omega-3 fettsyrer, fiber, protein og kalsium. Fordelene med å spise disse smakfulle frøene inkluderer 
sunnere hud, sterkere skjelett, fremme et sunt fordøyelsessystem og forbedre hjertehelsen.

OMEGA-3 FETTSYRER (ALPHA-LINOLENIC ACID)
Alpha-Linolenic Acid er en plantebasert omega-3 som finnes i grønne, løv-grønnsaker. I følge en studie gjort 
av Harvard School of Public Health, forhindrer disse fantastiske fettsyrene hjerte- og karsykdommer, lavere 
kolesterol og uregelmessige hjerterytmer og blodtrykk. Omega-3 forhindrer også blodpropp og reduserer 
betennelse.
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GLYSIN (GLYCINE)
Glycin er en aminosyre som kroppen din trenger for å lage proteiner, som er viktige for vekst og 
vedlikehold av vev. Glycin er den viktigste aminosyren i kollagen, noe som er veldig viktig for 
hudstyrke og elastisitet. Det er også en av tre aminosyrer som kroppen din bruker til å lage glutation, 
en kraftig antioksidant. Kroppen din produserer mindre glutation med alderen, så det er viktig å få i 
seg nok glysin når du blir eldre

GLUTAMINSYRE (GLUTAMIC ACID BASE)
Glutaminsyre er en eksitatorisk nevrotransmitter som øker avfyringen av nevroner i 
sentralnervesystemet. Det er i samme aminosyrefamilie som glutamin, og de er i stand til å endre 
strukturen sin for å transformere seg til hverandre. Musklene i kroppen vår er avhengige av glutamin 
mer enn noen annen aminosyre, og de bruker raskt glutamin under kondisjonstrening og styrketrening. 
Det er nødvendig å konsumere tilstrekkelige mengder glutamin for å ha en aktiv, sunn kropp. 
Glutaminsyre er også kjent som den menneskelige hjernens primære ʻmatʼ, siden det er en av få 
aminosyrer som kan passere gjennom blod-hjerne-barrieren. Dette utrolige næringsstoffet bidrar til å 
forbedre intelligensen og forbedrer klarhet i tenkning, mental årvåkenhet og humør.
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GLUTATION (L-GLUTATHIONE)
Glutathione er en antioksidant som består av tre aminosyrer: glutamin, glycin og cystein. Det regnes 
som kroppens viktigste antioksidant fordi hver celle i kroppen din produserer den. Glutathione har 
mange helsemessige fordeler og spiller en enorm rolle i immunforsvaret vårt. Dette kraftige 
næringsstoffet forhindrer medisinresistens ved å koble sammen med medisiner for å gjøre dem mer 
fordøyelige. Moderne leger gir ofte glutathioninjeksjoner for å forhindre giftige bivirkninger av cellegift 
hos kreftpasienter. I tillegg fremmer det T-cellefunksjon, som er avgjørende for et sterkt immunforsvar.

LYKOPEN
Lykopen er en kreftforebyggende antioksidant som er ansvarlig for å gi tomater, vannmeloner og rosa 
grapefrukt sin røde og rosa farge. Personer med ekstra lykopen i dietten blir raskere frisk etter HPV-
infeksjon enn personer med lave nivåer av denne kreftbekjempende antioksidanten. Lycopenens 
antioksidantegenskaper kan også beskytte kroppen din mot sprøytemidler og bivirkningene av inntak 
av monosodium glutamat (MSG). Dette næringsstoffet har til og med vært knyttet til å reparere skader 
i ryggmargsbarrieren for ryggmargsskader.
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