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Stop hårtab!
Håret er et vigtigt parameter for vores velbefindende. 

Udtrykket ”a bad hairday” er ikke opstået af ingenting, 

og uanset om vores udgangspunkt er kraftigt eller 

sparsomt hår, er det en katastrofe hvis vi mister det.
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L
igger der ikke flere hår i 

brusenichens afløb, end 

der plejer, og har jeg ikke 

konstant løse hår siddende 

i tøjet? 

Lige netop disse spørgsmål, er 

nogle som jeg selv er vældigt be-

kendt med. Min bedste, eller faktisk 

værste ven er fnugrullen (den med 

tape) som følger mig i tykt og tyndt. 

Særligt tyndt hår, kunne jeg fristes 

til at skrive. Da jeg er en voksen kvin-

der sidst i fyrrene, må jeg konstatere 

at mit hår, med alderen, bliver mere 

og mere spinkelt særligt i tindin-

gerne, som i forvejen er mit hårs 

svage punkt. Hvert hår jeg taber, ser 

ud til at vokse frem igen, blot nu i 

en endnu mere spinkel udgave og 

tempoet er ikke imponerende. Der-

for har det været spændende at på-

begynde testen af CRESCINA HFSC 

500, som er en dokumenteret ef-

fektiv behandlingsform der hjælper 

den naturlige hårvækst i områder 

med udtynding.

Det er overraskende nemt at 

bruge CRESCINA HFSC 500, for ku-

ren består af afmålte ampuller med 

væsken, som blot skal fordeles i en 

ren og tør hovedbund fem aftener i 

træk, derefter holder man to dages 

pause, før kuren genoptages. I star-

ten føles hovedbunden lidt varm 

og prikkende, men det fortager sig 

hurtigt. På sin vis er det en behage-

lig fornemmelse, fordi det netop 

virker som om hovedbunden ”kick 

startes”, til at aktivere hårrødderne. 

På nuværende tidspunkt har jeg 

brugt kuren i et par måneder, og 

kan se at det stille og roligt virker 

som om min hårgrænse bliver tæt-

tere. 

Britts historie

Hvor længe har dit hårtab stået på in-

den du begyndte denne behandling? 

– Jeg har altid haft tyndt/fint hår. 

I 2010 var jeg på ferie i Italien og 

efter ferien knækkede den øverste 
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del af året ca. midt på og det er aldrig 

vokset helt ned igen. Jeg tænker, at 

det var grundet for meget sol og klor 

vand. Indenfor det sidste 1½ år er mit 

hår begyndt at tynde ud - primært i si-

derne. Endvidere er den øverste del af 

håret knækket yderligere. Højere oppe 

end tidligere, ca. der hvor hovedet buer 

nedad, og det bliver ved med hele 

tiden at knække. Det hjælper ikke, 

når jeg i forvejen har tyndt hår. 

Når det knækker så flosser 

det i kanten. Jeg har der-

for altid mit hår sat op. 

Jeg har forsøgt stort set 

alt - forskellige plejende 

shampooer og plejende 

hårkurer - det hjælper intet.

Jeg har været både ved 

egen læge og hos en hud-

læge, som anerkendte pro-

blemet. Jeg blev testet for en 

del forskellige ting bl.a. stofskif-

tet, jernmangel, hormonelt. Alle 

prøver kom tilbage negative, så 

jeg fejler intet, og derfor kan de 

ikke hjælpe mig yderligere.   

Nu er jeg begyndt testen af 

CRESCINA HFSC 100%, som 

anbefales i tilfælde,  hvor hå-

rudtyndingen er kombineret 

med kraftigt hårtab. Nu har 

jeg brugt det i to måneder, 

og mit hår virker styrket for 

det knækker ikke yderligere 

i toppen, og det er klart et 

fremskridt. Nu glæder jeg 

mig til at se om håret også 

vokser styrket ud igen.

Produktet er nemt at bru-

ge, man skal bare lige vænne sig til at 

bryde toppen af glasflaskerne. Jeg har ikke 

haft nogle gener ved at benytte produk-

tet, tværtimod, det har været super let.

Jeg forestiller mig at et par måneders 

yderligere behandling vil give mig et 

endnu bedre resultat, fortæller Britt.  k

På www.crescina.dk kan 

du læse meget mere om 

produkterne vi tester.

Læs med 

I næste udgave 

af magasinet Børn & 

Fritid, hvor vi følger op 

på hvordan de næste 

to måneder er 

forløbet.


