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Af  Henr iette  Rosenthal  Muld

V
i bliver bombarderet med billeder af smukke kvinder i 
medierne. Blanke læber, mandelformede øjne og sil-
keblødt skinnende hår, der bølger i kaskader ned over 
skuldrene. Misundelsen er til at tage og føle på. Jeg ved-
kender det gerne, og mit mantra er: kvinder med tyndt 

hår, har faktisk også en eksistensberettigelse. Når nu styrken tydeligvis 
ikke sidder i håret, må man lede efter den andetsteds – eventuelt slå 
smut med øjnene eller flashe et pænt smil. Når det så er sagt, skal den 
i forvejen sparsomme hårpragt helst blive hvor den er – nemlig på 
hovedet og ikke fylde for meget i brusebadets afløb.

Stop hårtab

– Med tiden har jeg oplevet at mit hår er blevet mere og mere spin-
kelt, særligt i tindingerne som i forvejen er mit hårs svage punkt. For 
hvert hår jeg taber, ser de fleste ud til at vokse frem igen, nu blot i en 
endnu mere spinkel udgave. 

– Derfor har jeg med glæde lagt hovedbund til en firemåneders kur 
med CRESCINA HFSC 100 % 500 woman, som er en dokumen-
teret effektiv behandlingsform, der hjælper den naturlige hårvækst i 
områder med udtynding.

– Jeg har troligt masseret væsken ind i min hovedbund hver aften i 
fem dage og holdt pause i to dage. Jeg var lidt spændt på, om jeg uden 
videre ville kunne implementere ritualet i min aftenrutine, for jeg hol-
der meget af simple ritualer når jeg er træt. Det er heldigvis nemt at 
bruge CRESCINA, for kuren består af afmålte ampuller med væsken.

– Efter to måneder skiftede jeg til CRESCINA HFSC 100% 
Complete 1300 woman, for at ”superbooste” kuren. Det er ikke 
svært, at finde ud af hvilken CRESCINA, der er den helt rigtige, for 
alle steder hvor produkterne forhandles, er personalet uddannet til at 
hjælpe, så man får det allerbedste resultat. Efter fire måneder har jeg 
nu en række ”babyhår” som vokser frem særligt i området omkring 
mine tindinger.

Britts historie:

Britt har altid haft tyndt/fint hår. Efter en ferie i 2010 knækkede den 
øverste del af håret ca. midt på og det er aldrig vokset helt ned igen. 
I løbet af det sidste 1 1/2 år er håret begyndt at tynde yderligere ud, 
primært i siderne. Endvidere er den øverste del af håret knækket yder-
ligere. 

Britt har ligeledes testet CRESCINA gennem de sidste fire må-
neder.
Hvordan er din oplevelse af produkterne, har du fået styrket hårvæk-
sten? 

– Jeg synes bestemt at jeg ser en forbedring på mit hår. Det knæk-
ker ikke længere i samme grad, og der er også begyndt at vokse nyt hår 
ud – primært på toppen af hovedet, og mindre i siderne. Der skal nok 
gå et par måneder hvor de nye hår er vokset længere ud, før effekten 
kan ses og dermed at håret virker tykkere. Måske ville det være smart 
at få klippet en helt kort frisure, så håret kunne vokse ud i nogenlunde 
samme længde.  Jeg må dog indrømme at jeg ikke er klar til at klippe 
mit hår kort. En del af kvindeligheden sidder i håret og det med at 
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TESTERStyrket    
  hårvækst

Det er enhver kvindes mareridt 
at tabe håret. Uanset om det er kort 

eller langt, skal håret blive hvor det 

er, for en stor del af vores identitet 
afspejles i frisuren.

det fylder rundt om hovedet. Også selvom det er sat op. Jeg tror 80 % 
af alle kvinder har det på samme måde som mig
 Kunne du tænke dig at fortsætte med at bruge produktet? 

– Ja bestemt. Jeg forestiller mig at effekten som allerede har vist sig 
kan blive endnu større. 
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På www.crescina.dk kan du læse meget 

mere om produkterne vi har testet. 


