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Håret betragtes som et uhyre fe-
minint træk, så når det pludse-
ligt mangler, er krisen stor. Det 
er vidt forskelligt, hvordan ”for-
tyndingen” virker, enkelte kvin-

der konstaterer bare, at håret er blevet tynde-
re, mens andre får pletvis bare pletter på - og 
rundt om issen – og oplever det som et næ-
sten invaliderende problem. Når håret bliver 
udtyndet hos kvinder, har undersøgelser vist 
at det kan skyldes manglen på en række vi-
taminer og mineraler eller at hårrødderne får 
for lidt af de naturlige aminosyrer Taurin og 
L-cystein. Når vi danner for lidt af disse stoffer 
kan det være en proces, som starter allerede 
i 20-30 års alderen hvor hårets udtyndes fortil 
og centralt i hårbunden, medens det for an-
dre skyldes stress, hormonelle påvirkninger, 
slankekur, forkert kost eller graviditet.

Arveligt eller hormonelt betinget? 
Normalt viser hårvækstproblemer sig først 
som en forringelse af hårkvaliteten – de en-
kelte hårstrå knækker, bliver tyndere og mere 
farveløse. Efterhånden som hårkvaliteten for-
ringes, kan der forekomme egentligt hårtab, 
og årsagerne kan være mange og forskellig-
artede. Mangel på næringsstoffer, sygdom, 
allergi, lægemidler eller arvelig disposition er 
oplagt at skyde skylden på, men kuren er den 
samme hele vejen rundt. Det håret har behov 
for, er særlige næringsstoffer, hvis virkning er 
specielt rettet mod stimulering af hårsækkene.

Udtynding af håret, som er arveligt el-
ler hormonelt betinget kan ikke helbredes, 
men efter 20 års forskning, er det nu lykkedes 
Schweiziske forskere fra Labo Cosprophar, 
at finde frem til et middel mod hårtab, som 
var effektivt for 100 % af de testede personer. 
Studier og tests konkluderer, at midlet giver 
en øget hårvækst samt gør håret mere mod-
standsdygtigt over for tab. Produktet hedder 
Crescina og kan købes hos Matas og på apo-
teker. I studiet undersøgte forskerne effekten 
af Crescina, der både fremmer hårvæksten 
og mindsker hårtabet. Forsøgene blev ud-
ført over en fire måneders periode som en 

VI TESTERNår håret 
bliver tyndt

Hver dag taber vi mellem 50 og 100 hår og det er helt 
normalt. Men er der pludseligt for mange hår på børsten, 
og kan du mærke, og se, at håret bliver udtyndet, er 
det tid til at gøre noget.
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placebokontrolleret test på sunde og ra-
ske personer, der lider af skaldethed. Man 
målte hårvæksten, og hårets modstand 
mod udtrækning efter to og fire måneder, 
og alle der fik Crescina havde en positiv ef-
fekt. Efter 2 måneders test, var hårvæksten 
steget med 6,8 %, og hårets modstand 
mod udtrækning blev forøget med 29,6 
%. Efter fire måneder, var tallene steget til 
10,7 %, og 46,8 pct. i gennemsnit, svarende 
til +404 % nye hår ift. placebo eller målt i 
alt 6,300 nye hår. I rapporten konkluderer 
forskerne, at Crescina har haft en positiv 
effekt i at fremme hårvæksten, og justere 
aktiviteten af hårsækkene k

Vi tester
Crescina siges at virke på arveligt 
hårtab og hårsække der ikke er helt 
hentærede.  Her på redaktionen er 
vi nysgerrige på det nye produkt, 
og har derfor fundet 2 kvinder der 
vil teste Crescina henover vinteren 
i ca. 4 måneder, og vi vil så følge 
dem på vejen mod uønsket hårtab 
imod mere hårvækst. Læs med i 
næste udgave af magasinet, hvor vi 
vil præsentere vores testpersoner, 
og følge op på hvordan de første 2 
måneder er forløbet. 

PÅ WWW.CRESCINA.DK KAN 
DU LÆSE MEGET MERE OM 
PRODUKTET VI TESTER.


