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Vi har alle oplevet forskellige former for 

hårtabslidelser på et et tidspunkt i vores 

liv, og hver situation er individuel.  Ar-

veligt mønster skaldethed er den oftest 

forekomne, og synderen bag menes at 

være udløst af DiHydroTestosteron 

(DHT), afl edt af det mandlige hormon 

testosteron. Derfor er mændene også 

hårdest ramt, og afhængig af DHT ni-

veau, vil man som mand kunne opleve 

arveligt mønster skaldethed i teenage 

CRESCINA – et effektivt middel 
mod Hårtab og Hårudtynding
Håret er for mange et vigtig parameter for vores velbefi ndende. Derfor virker 

det også utroligt uretfærdigt, at nogle kan gå igennem hele livet med en 

kæmpe hårpragt, og andre oplever hårtab, så tidligt som, i teenage årene. 

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 fi ndes i 2 varianter til mænd 

og kvinder i 3 styrker: 200, 500 og 1300.

CRESCINA hårtabsbehandling 

– dokumenteret effekt

Læs meget mere om produkterne 

på www.crescina.dk eller ring på 

tlf. 7070 7337

årene. Kvinderne oplever typisk først arveligt mønster skaldet-

hed omkring overgangsalderen, hvor hormonerne er under 

påvirkning. Til gængæld lider fl ere kvinder i en tidlig alder af 

stress relateret hårtab.

Vi er i gang med at teste behandling af forskellige hårtabslidel-

ser med CRESCINA HFSC 100%, et produkt til behandling af 

såvel arveligt skaldethed, som stress relateret hårtab. Vi har 

udvalgt 3 testpersoner. Lene, 42 år, som har været under 

behandling siden 2015, samt Sven Ole på 71 år og 

Anne Sofi e på 18 år, begge med opstart 2016.  

Dokumenteret 
effekt!

Lenes historie

Jeg er en kvinde på 42 år, der i 2015 pludseligt mistede store totter 

af mit hår. Jeg havde store skaldede pletter i hovedbunden, især i toppen. 

Jeg blev ved en tilfældighed introduceret til CRESCINA. Jeg var meget skeptisk, 

da intet andet på markedet har påvist effekt. Jeg startede i behandling med 

CRESCINA COMPLETE 1300, som er udviklet til at stoppe hårtab og aktiverer 

hårvæksten.  Allerede efter 2 måneder, var resultatet fuldstændig fantastisk, 

mine skaldede pletter begyndte 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 har 

forsat behandlingen med CRESCINA GENVÆKST 1300 for at booste hårvæksten, 

og resultatet er fantastisk, hvilket også kan ses på billedet herunder. Produktet er 

nemt at bruge - når man påfører de små ampuller om aftenen inden sengetid, 

kan det varme lidt de første par gange, men dette aftager efter ca. 15-20 min. 

Jeg kan ikke anbefale dette produkt nok – jeg er så lykkelig for at jeg fi k denne 

mulighed, da håret er så vigtig for hele ens fremtræden.

Produktet sælges online hos matas og webapoteket og kan købes i matas-butikker 

under medicare, og udvalgte apoteker.  

Annonce

Nedenfor  kan I se Lenes historie, som også fi ndes på vores Facebook side.
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