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SKØNHED / ANNONCE

Styrket 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.

V
i bliver bombarderet med billeder af smukke kvinder i me-

dierne. Blanke læber, mandelformede øjne og silkeblødt 

skinnende hår, der bølger i kaskader ned over skuldrene. 

Misundelsen er til at tage og føle på.  Særligt som nybagt 

mor kan det være ganske uoverskueligt når man ser sin el-

lers fyldig hårpragt forsvinde samtidig med at man måske lige skal 

have styr på de ekstra kilo.  Eller når du er allermest stresset ja så går 

det selvfølgelig også udover håret, som har en tendens til at falde af 

når kroppen er i ubalance.  Det er netop i situationer som disse, at 

Stines historie 

– Jeg er mor til en dejlig datter på næsten 8 mdr. Fra midtvejs i min gravi-

ditet oplevede jeg et ret voldsomt hårtab. Jeg har aldrig lidt af hårtab før, 

og har i hele mit voksenliv haft et kraftigt hår. Derfor er jeg rigtig ærgerlig 

over min nu noget mindre hårpragt.

– Jeg blev anbefalet at prøve CRESCINA, og startede ud med Cresci-

na Complete 1300, som virker mod hårtab efterfulgt 

af CRESCINA Re-growth som booster hårvæksten.

– CRESCINA, behandlingen består af afmålte 

ampuller med væske.  Væsken maseres ind i hoved-

bunden hver aften i 5 dage, hvorefter der holdes pau-

se i 2 dage.  For mig var det hurtigt at få indarbejdet 

som rutine i mine aften ritualer, særligt da jeg så resul-

tatet. Allerede få uger inden i behandlingen stoppede 

mit hårtab og efter yderligere 3 måneder vrimlede det 

frem med en masse nye hår.

Lenes historie

Lene oplevede ligesom ca. 400.000 andre danske-

re stres, som for hende resulterede i hårtab over en 

længere periode. Hun blev af sin frisør anbefalet at 

prøve CRESCINA;

– Jeg startede i behandling med CRESCINA 

Complete 1300 og allerede efter 2 måneder, var 

mine skaldede pletter begyndt at blive dækket af 

små hår, min hovedbund var ikke længere lige så 

tydelig, og min frisør var fuldstændig målløs over, 

hvor mange nye hår, jeg havde fået, som samtidig 

var både stærke og tykke. Jeg fortsatte behandlin-

gen med CRESCINA GENVÆKST i 2 måneder 

for at booste hårvæksten, og resultatet er fantastisk.

man rigtig gerne vil have at den sparsomme hårpragt bliver hvor 

den er og endnu bedre at flere hår kommer til.  Og der er heldigvis 

hjælp at hente.

Der eksisterer flere forskellige produkter mod hårtab, men en af 

dem der skiller sig ud er CRESCINA.  CRESCINA er en veldoku-

menteret effektiv behandlingsform, der stopper hårtab og booster 

den naturlige hårvækst.  Der har i Danmark været flere testpersoner, 

som har efterprøvet virkningen og dokumenteret effekten af CRE-

SCINA; 2 af disse er gengivet her. Q
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Lene efter

På crescina.dk 

kan du finde information 

omkring de fleste typer af 

hårtab samt vejledning til 

valg af rette variant. 

Dokumenteret effekt
CRESCINA er testet på førende laboratorier i Europa og holder 9 internationale 

patenter.  Testresultater efter 4 måneders behandling viser at testpersonerne fik 

mere end 6.300 nye hår og et reduceret hårtab på 46,8%. CRESCINA er afpasset i 

forskellige varianter og styrker i formler til mænd og kvinder.

Gratis hårbundsanalyse 
I samarbejde med CRESCINA tilbyder Glostrup 

og Hadsten Apotek en gratis og uforpligtende 

hårbundssanalyse og tilbyder samtidig kyndig 

vejledning i valg af variant og styrke.


