
Apresentação Sedonax

TODOS OS  D IRE I TOS  RESERVADOS 

Sedonax
P O D E R O S O  A N T I Q U E D A



PODEROSO
TRATAMENTO

ANTIQUEDA COM
CRESCIMENTO ATÉ

6x MAIS RÁPIDO
DOS SEUS
CABELOS!

OQUE  ELE PODE
FAZER POR VOCÊ

Diminui a Queda em até 96%! 
Crescimento até 6X mais
Rápido!
Devolve o Brilho e Volume! 
Menos Fios Quebradiços e
mais Força! 
Aumento do Volume e Massa
Capilar!



CONHEÇA O, SEDONAX!

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU SEU
DINHEIRO DE VOLTA!

Com a fórmula revolucionária com
exclusiva tecnologia NAX-17D,
Sedonax age diretamente no bulbo
capilar, tratando de dentro para
fora, proporcionando aos seus fios a
nutrição necessária para que eles
estejam sempre saudáveis!
 
O Sedonax restaura os fios, protege
e reestrutura a fibra capilar e
garante um crescimento 6x mais
rápido, podendo chegar a incríveis
5cm por mês!



O FIM DOS CABELOS
FRACOS E
QUEBRADIÇOS!

A COMBINAÇÃO PERFEITA DE
VITAMINAS COM A EXCLUSIVA
TECNOLOGIA NAX-17D

Vitaminas A, C, E e D
Vitaminas B1 e B2
Biotina e Niacina
Vitaminas B1 e B2
Ácido Pantotênico



O QUE DIZEM NA
MÍDIA,SOBRE A
FÓRMULA DO

SEDONAX!

"Se tratando de marcas, o
mercado oferece várias
que ajudam no combate à
queda de cabelo. Para
tudo ficar mais fácil,
selecionamos o que tem
melhores resultados para
quem procura por fios
fortes e revitalizados."

 

"Composto por 17 potentes
ativos que auxiliam no
fortalecimento dos fios é o
aliado certo para quem quer
recuperar os cabelos. Biotina,
Niacina e Ácido Pantotênico
são alguns ingredientes
poderosos."





SEDONAX





 EXISTE
CONTRAINDICAÇÃO?

Por ser um produto 100%
natural, SEDONAX não tem
qualquer contraindicação
ou efeito colateral. Você
pode consumir o produto
tranquilamente, sem medo
de reações ou qualquer
outro problema. Confira os
ingredientes poderosos
que compõem a cápsula
SEDONAX:

BIOTINA e NIACINA: Estimula o crescimento dos fios,
devolvendo a espessura natural dos fios e
prevenindo o aparecimento de cabelos brancos,
seborreia e a calvície.
 
ÁCIDO PANTOTÊNICO: Ajuda evitar a queda dos
cabelos, evita o enfraquecimento da cor e da força,
ajuda no crescimento e nascimento de cabelos
mais fortes, brilhantes e macios.
 
VITAMINAS A, C, E e D: São nutrientes essenciais que
promovem o perfeito equilíbrio do corpo e células,
inclusive do cabelo e que não são produzidas pelo
organismo. 
 
VITAMINAS B1 e B2: São vitaminas que ajudam a
controlar o enfraquecimento e a queda dos fios. E
ajudam no nascimento e crescimento dos cabelos.



Com a exclusiva tecnologia de cápsulas
em gel 100% natural, Sedonax é além de
mais efetivo, muito mais seguro do que
todos os outros métodos para eliminar a
queda de cabelo. Com ele, você não irá
encher o seu couro cabeludo de produtos
químicos agressivos que só pioram o
problema. Além disso, a fórmula Sedonax
foi estudada e testada por anos por
profissionais da área que, com muito
esforço, conseguiram criar uma cápsula
nunca vista antes no mercado, que
acelera o crescimento dos fios em até 6x.

Porque cápsula é
mais seguro?

SHORETS



SEDONAX possui
registro na anvisa ?

APROVADO EM 100% NOS TESTES DA ANVISA

 

Sim, é uma fórmula 100% natural
que possui autorização da Anvisa
Nº: 6.04.572-1. Isso passa a
garantia necessária que o
consumidor está diante de um
produto que realmente é eficaz e
que não é prejudicial.



Como devo tomar?

SHORETS

 

O consumo deste produto natural, para obter bons
resultados, é de apenas “1” uma cápsula ao dia, pela
manhã, após o café da manhã. Essa é uma dose mais
que suficiente para garantir o fim da queda de cabelo
e uma saúde equilibrada. Sedonax é tão eficaz que há
a garantia de 100% de satisfação. Com ele, quem
adquire o produto, consome de acordo com o que
está prescrito na embalagem por um mês e não fica
satisfeito com os resultados obtidos, tem o dinheiro
devolvido integralmente sem nenhuma burocracia.



VEJA PORQUE O SEDONAX É O MELHOR
PARA VOCÊ!

SHORETS

Tecnologia exclusiva NAX-17D

Blinda seus cabelos

Impede a queda

Age diretamente na raiz

Cápsulas em Gel

Agem de forma superficial

Deixa seus cabelos secos

Cápsulas em Pó

Age somente nos fios

Faltam vitaminas importantes




