
Uanset om du er mand eller kvinde, er 

hårudtynding og hårtab dybt frustre-

rende. Men det behøver ikke være en 

kamp tabt på forhånd. Med rettidig 

behandling kan arveligt hårtab udsky-

des, og stressrelateret hårtab stoppes.

Hvorfor taber nogle mere hår?

Normalt viser hårvækstproblemer sig 

først som en forringelse af hårkvaliteten 

– de enkelte hårstrå knækker, bliver 

tyndere og mere farveløse. Efterhånden 

som hårkvaliteten forringes, kan der 

forekomme egentligt hårtab, og årsager-

ne kan være mange og forskellige. Man-

gel på næringsstoffer, sygdom, allergi, 

stress, hormoner, lægemidler eller arve-

lig disposition er oplagt at give skylden, 

men kuren er den samme hele vejen 

rundt. Håret har behov for særlige 

næringsstoffer, hvis virkning er specielt 

rettet mod stimulering af hårrøderne.

Nyt middel mod Hårtab & Hårudtynding 
Vi taber mellem 40 og 100 hår om dagen som en naturlig del af hårets vækstcyklus. 

Men oplever du et større hårtab, er det måske et tegn på, at kroppen ikke er i balance. 

Hårtab hos mænd er oftest arveligt betonet, mens det hos kvinder ofte skyldes stress.

Behandling med Crescina hjælper den 

naturlige hårvækst i de områder, hvor 

håret er udtyndet. Ved at aktivere 

stamcellerne og dannelsen af keratin i 

hårrødderne, booster behandlingen 

produktionen af nye hår. Efter kort tid 

vil du opleve, at dit eventuelle hårtab 

stabiliseres, og samtidig vil nye hår 

begynde at vokse ud.

Crescina hårtabsbehandling 

– dokumenteret effekt

Rettidig behandling er afgørende

Heldigvis er der fl ere behandlingsmuligheder til rådighed for 

hårtab og hårudtynding. En af de nyere behandlingsformer, som 

har opnået stor International anerkendelse, er udviklet i Schweiz 

af Labo Cosprophar. Her er forskere kommet frem til, at ikke alle 

typer hårtab er permanent. Når hårrøddernes stamceller ikke 

længere fungerer optimalt, kan det resultere i hårtab eller 

hårudtynding. Men det nyudviklede produkt - Crescina – 

kan genaktivere stamcellerne og få håret til at gro igen.

100% succesrate på test

Efter 20 års forskning og udvikling lykkedes det forskerne at 

udvikle Crescina, som var effektivt for 100 % af de testede 

personer  Studier bag konkluderer, at Crescina giver en 

øget hårvækst samt gør håret mere modstandsdygtigt 

over for tab. Forsøgene bag, blev udført som placebo 

kontrolleret test.  Efter 4 måneders test, var hårets 

modstand mod udtrækning forøget med 46,8 pct 

og hårvæksten i gennemsnit steget med 10,7 %, 

svarende til +404 % nye hår ift. placebo eller 

målt i alt 6,300 nye hår.

Du kan læse 
mere om 

behandlingen  på
www.crescina.dk

Dokumenteret 
effekt!

Følg vores testpersoner: 

Vi vil gerne kunne følge virkningen af Crescina og har derfor  opstartet et testpro-

jekt, hvor vi i de næste 4 - 6 måneder følger udvalgte testpersoner på vejen

væk fra uønsket hårtab og mod genaktivering af hårvækst. Læs mere i udgave 7

og 9 af Helse, hvor vi præsenterer vores testpersoner og følger op på, hvordan

behandlingen forløber.

Produktet sælges online hos matas og webapoteket.  

Produktet kan ligeledes købes i landets matas-butikker under medicare.  
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