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Alline Procap, 
de nieuwste 100 % Belgische innovatie voor het haar

* zink draagt bij tot het behoud van gezond haar en tot de synthese van proteïnen (zoals keratine). 

innovatie

De Farmaceutische Laboratoria Trenker stellen 
A lline Procap voor aan het Belg ische en Europese publiek.
Het meest complete voed ingssupplement op basis 
van biolog isch besch ikbare keratine dat de haargroei* 
bevondert. 

De Belgische en onafhankelijke Farmaceutische Laboratoria Trenker hebben 
het meest volledige voedingssupplement op basis van biologisch beschikbare 
en natuurlijke keratine ontwikkeld. Alline Procap wordt aanbevolen 
door vele professionals uit de gezondheidszorg. Deze innovatie op het vlak 
van haargroei* werd gecommercialiseerd in 2012 en is beschikbaar 
in de apotheek. 

Het geheim 
van Alline Procap? 

Het voedingssupplement bevat natuurlijke keratine in een nieuwe, biologisch 
beschikbare en wateroplosbare vorm. Die vorm ontstaat op basis van een 
exclusief en gepatenteerd productieproces dat ervoor zorgt dat het lichaam 
het product optimaal opneemt. 

Alline Procap combineert de 18 aminozuren van de keratinemolecule met een 
complex van 10 vitamines (de vitamines B, C, E en bètacaroteen) 
en 3 mineralen (zink, ijzer en koper). Alline Procap is dus een unieke 
en volledige combinatie van alle voedingsstoffen die nodig zijn voor de groei 
van sterk, glanzend haar*. 

Dit innovatieve product geeft bovendien zichtbaar resultaat: een studie van 
het Europese expertisebureau Farcoderm en de universiteit van Pavia heeft 
aangetoond dat 100 % van de vrouwelijke gebruikers na drie maanden minder 
last had van haarverlies en dit bij inname van 500 mg biologisch beschikbare 
keratine per dag.

Meer en meer ondervindt de natuurlijke stabiliteit van het haar 
(de wisselwerking tussen het verlies en de groei van het haar) de invloed 
van tal van elementen zoals seizoenswisselingen, stress, de menopauze, 
een bevalling of het dagelijkse gebruik van haarproducten. 
Met Alline Procap bieden de Farmaceutische Laboratoria Trenker iedereen die 
zijn haar wil verzorgen een innovatieve en doeltreffende oplossing aan.
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Beschrijving  

› Doos van 30 capsules: € 19
› Doos van 180 capsules (3 maanden gebruik): € 99

Dagelijkse dosis  (bij de maaltijd): 
› 1 capsule: Volumineus en glanzend haar
› 2 capsules: Haargroei*.

Verkrijgbaar in de apotheek 

Bijlagen

› Eigenschappen van elke component, aanbevelingen en gebruik van Alline Procap. 

›  Gedetailleerde studie van het expertisebureau Farcoderm over de effecten  
   van de keratine van Alline Procap. 
 Placebo-controlled randomized trial aimed at evaluating the effect of Cynatine HNS  Plus® 

 supplementation on hairs. Farcoderm srl, Italy, Prof Fululo Marzatico, 2012.

Contactpersoon media  

Ann De Vos
M.  0492/73.11.50
@. ann.devos@trenker.be 
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Eigenschappen 
van Alline 

Procap

ALLES VOOR UW HAAR  
De biolog isch besch ikbare en natuurlijke keratine werkt samen 

met 10 vitamines en 3 mineralen 
om uw gezonde haardos* te behouden.

Biologisch beschikbare 
natuurlijke keratine  

Alline Procap is het meest complete voedingssupplement voor het haar 
dat biologisch beschikbare keratine bevat. Dit eiwit, waaruit 95 % van het 
haar bestaat, geeft het haar structuur en maakt het stevig. 
Alline Procap benut zo alle 18 aminozuren waaruit de keratinemolecule is 
samengesteld. 

De keratine in Alline Procap wordt uit de wol van Nieuw-Zeelandse schapen 
gehaald. Ze is dus 100 % natuurlijk. Met een exclusief en gepatenteerd 
productieproces wordt de keratine oplosbaar en biologisch beschikbaar 
gemaakt, om zo een optimale opname door het lichaam te garanderen. 
95 % van de keratine dringt door de maagbarrière en komt rechtstreeks 
in het bloed terecht.

Ref : Evaluation of the bioavailability activity of Cynatine HNS®. Farcoderm srl, Italy. 

Biologische beschikbaarheid is de fractie van een stof die ongewijzigd terechtkomt 

in de algemene bloedsomloop (na passage door het hart- en vaatstelsel en de lever). 

Biologisch 
beschikbare 
keratine

95%
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Een vitaminecomplex  

De keratine wordt in Alline Procap gecombineerd met een complex van 10 vitamines die elk op hun manier bijdragen tot het behoud 
van een gezonde haardos. De capsules bevatten de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. 

V I T A M I N E S  B

B2  • Draagt bij tot een goed ijzermetabolisme. 
• Helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. 

B6  • Draagt bij tot de synthese van cysteïne 
  (een aminozuur van keratine).
• Draagt bij tot het regelmatige metabolisme van homocysteïne. 

B8  • Draagt bij tot het behoud van gezond haar. 

B9  • Draagt bij tot de synthese van de aminozuren. 
• Speelt een rol in het celdelingproces van de haarcyclus. 

+  B1 B3 B5

V I T A M I N E  C

 C • Verhoogt de ijzerabsorptie. 
 • Helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress.

V I T A M I N E  E

 E • Helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress.

ß - C A R O T E E N

 ß  • Draagt bij tot een goed ijzermetabolisme. 
• Speelt een rol in het celspecialisatieproces van de haarcyclus. 

B2  • Draagt bij tot een goed ijzermetabolisme.  C • Verhoogt de ijzerabsorptie. 
 • Helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress.

 E • Helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress.

 ß  • Draagt bij tot een goed ijzermetabolisme. 

B6  • Draagt bij tot de synthese van cysteïne 

B8  • Draagt bij tot het behoud van gezond haar. 

B9  • Draagt bij tot de synthese van de aminozuren. 

  B1 B3 B5  B1 B3 B5  B1 B3 B5

   vitamine-      vitamine-   Een vitaminecomplex     vitamine-   Een vitaminecomplex  

     complex 
 Alline Procap

     complex 
 Alline Procap gecombineerd met een complex van 10 vitamines die elk op hun manier bijdragen tot het behoud 

     complex 
 gecombineerd met een complex van 10 vitamines die elk op hun manier bijdragen tot het behoud 

van een gezonde haardos. De capsules bevatten de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden.      complex van een gezonde haardos. De capsules bevatten de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. 

Vitamine B1 (thiamine) • Vitamine B2 (ribof lavine) • Vitamine B3 (vitamine PP) • Vitamine B5 (pantotheenzuur) • Vitamine B6 (pyridoxine) • Vitamine B8 (biotine) • Vitamine B9 (foliumzuur) • vitamine C (ascorbinezuur)
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    trio van 
mineralen 

Een trio van mineralen 

Bovendien bevat Alline Procap 3 minerale zouten die elk een belangrijke rol vervullen bij het behoud van een regelmatige haarcyclus.
De capsules bevatten de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. 

I J Z E R 

Fe • Draagt bij tot het zuurstoftransport in het lichaam.
 • Speelt een rol in het celdelingproces van de haarcyclus.

Z I N K 

Zn  • Helpt onder meer de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress.
• Draagt bij tot het behoud van gezonde haren en nagels. 
• Draagt bij tot de synthese van proteïnen (waaronder keratine).
• Speelt een rol in het celdelingproces van de haarcyclus.

K O P E R 

Cu  • Draagt bij tot het ijzertransport.
• Draagt bij tot de pigmentatie van het haar. 
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Aanbevelingen  
 
Alline Procap speelt een rol bij het behoud van gezond haar:

›  bij hormonale veranderingen zoals de menopauze of na een 
bevalling;

› tijdens een periode van stress en tijdelijke vermoeidheid; 
›  na een emotionele shock;
›  bij seizoenswisselingen; 
› na aanzienlijk gewichtsverlies  

of bij een onevenwichtig eetpatroon. 

Gebruik
 
Alline Procap is verkrijgbaar in de apotheek.  
Er wordt aanbevolen om Alline Procap gedurende 3 maanden te gebruiken bij de 
maaltijd, in een dosis van: 

› 1 capsule per dag voor volumineus en glanzend haar. 
› 2 capsules per dag om de haargroei* te bevorderen.

Voorzorgen bij het gebruik: Vrouwen mogen tijdens de zwangerschap  
en borstvoeding geen voedingssupplementen nemen zonder hun arts  
te raadplegen. 
 
* zink draagt bij tot het behoud van gezond haar en tot de synthese van proteïnen  

    (zoals keratine).
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Biologisch 
beschikbare 

keratine: 
zichtbare 

resultaten 

Doel van de studie  

In een klinische studie onderzocht het Europese expertisebureau Farcoderm 
het effect van 500 mg biologisch beschikbare keratine op het haar.

Aan de studie namen 50 vrouwen deel die kampten met haarverlies. 
De studie werd dubbelblind uitgevoerd om een absolute objectiviteit 
te garanderen. Noch de deelneemsters aan de studie, noch de artsen die 
de studie uitvoerden wisten of de ingenomen producten keratine bevatten 
(de actieve stof) of een placebo. 

De studie duurde 90 dagen. De deelneemsters namen 2 capsules per dag, 
goed voor een dagelijkse hoeveelheid biologisch beschikbare keratine 
van 500 mg.  

zichtbare 
   resultaten 
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Evaluatiemethodes

Elke maand werd met specif ieke tests het volgende onderzocht: 

1  H e t  h a a r v e r l i e s  n a  e e n  w a s b e u r t 

 Gemiddelde vermindering van haaruitval na 3 maanden

2  D e  s t e r k t e  v a n  h e t  h a a r 

 Trekweerstand van het haar na 3 maanden

-4
,8

 %

-3
,9

 %

-1
2,

3 %

DIMINUTION
CHUTE DE CHEVEUX
après 3 mois

-16,9 %

-38,9 %

-46,5 %

Tot

-66%

Placebo

1 maand 2 maanden 3 maanden

Placebo Placebo

69,9 Cn 69,6 Cn

77,2 Cn

71,3 Cn

RÉSISTANCE
DU CHEVEUX
à la traction
après 3 mois

46,5 %

PlaceboPlacebo

1 maand 3 maanden

Ref: Placebo – controlled randomized trial aimed at evaluating the effect of Cynatine HNS plus® 

        supplementation on hairs. Farcoderm srl, Italy. Prof. Dr. Fululo Marzatico, 2012.  

Bij Ann De Vos (ann.devos@trenker.be) kunt u een exemplaar van de volledige studie aanvragen. 
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Evaluatiemethodes

Elke maand kenden dermatologen een score toe voor: 

3  D e  g l a n s  v a n  h e t  h a a r

 P e r c e n t a g e  g e b r u i k s t e r s  m e t  g l a n z e n d  h a a r 
 n a  3  m a a n d e n

Conclusies

Uit de resultaten bleek dat de haarkwaliteit aanzienlijk was toegenomen 
bij de groep die keratine nam. Dat was niet het geval voor de groep die 
een placebo gebruikte. 

De conclusies van de studie luiden:

› 100% van de gebruiksters ervaart 
MINDER HAARVERLIES.

› 8 8 %  van de geteste vrouwen vindt  
HET HAAR STERKER.

› 95% van de vrouwen ondervindt  
MEER GLANS.

BRILLANCE
DU CHEVEUX
après 3 mois

Placebo

95%

33%




