
Kæmper du ligesom 1,5 millioner andre 
danskere med hårtab kan du hente hjælp 
fra produktet CRESCINA, som virker mod 
hårtab. Midlertidigt hårtab kan helbre-
des og behandles oftest inden for 2-4 
måneder. Permanent hårtab derimod 
(oftest arveligt), kan ikke helbredes, men 
behandling med CRESCINA, kan ud-
skyde hårtabs- og udtyndingsprocessen.

Produktet virker mod alle hårtabslidelser; 
hårtab forårsaget afstress, hormoner, 
arvelighed, alder, graviditet, mm.  Efter 
visse medicinske behandlinger, såsom 
kemoterapi, vil behandling med 
CRESCINA kunne aktivere hårvæksten 
umiddelbart efter endt behandling.

Lene på 42 år og Lars på 51 år har tabt 
store mængder hår i forbindelse med 
stress. 

Lene start Lene efter 8 måneder

Lenes historie
Jeg startede i behandling med CRESCINA Complete 1300 og allerede efter 
2 måneder, var mine skaldede pletter begyndte at blive dækket af små hår, 
min hovedbund var ikke længere lige så tydelig, og min frisør var fuldstæn-
dig målløs over, hvor mange nye hår, jeg havde fået, som samtidig var både 
stærke og tykke. Jeg forsatte behandlingen med CRESCINA GENVÆKST i 2 
måneder for at booste hårvæksten, og resultatet er fantastisk. (privat foto)

Revolutionerende Produkt mod Hårtab 
Med CRESCINA kan du stoppe dit hårtab og genaktiver hårvæksten. Den stærke 
effekt kommer fra stamceller og et særligt aktiv som booster den naturlige hårvækst 
og korrigerer ubalance i hårvækst cyklussen.

Dokumenteret effekt
CRESCINA er testet på førende laboratorier i Europa og holder 9 
internationale patenter. Testresultater efter 4 måneders behandling viser at testper-
sonerne fik mere end 6.300 nye hår og et reduceret hårtab på 46,8%.

crescina.dk 
På crescina.dk kan du finde information 
omkring de fleste typer af hårtab, samt 
vejledning til valg af rette behandling. 

Produktet sælges online 
hos 

matas.dk, 
webapoteket.dk
 apotekeren.dk

crescina.dk

og i håndkøb hos
Matas medicare butikker

 og hos udvalgte 
apotekere.

Råd og vejledning hos DK importør Galaxa Pharma - tel. 70 70 73 37

Begge har gennemført en behandling 
med CRESCINA. Læs herunder om deres 
erfaring med produktet.  De fulde histor-
ier findes på 
Facebook.com/crescina.dk.

Lars’s historie
Jeg var inde i en periode med megen 
stress og hårdt arbejde, da jeg pludselig 
opdagede at håret langsomt forsvandt 
og lavede to bare pletter i hovedbunden 
på mit 51 årige hoved. Jeg hørte om 
produktet CRESCINA og gik omgående 
igang med en behandling og meget 
hurtigt kom det første resultat og hurtigt 
blev det bedre. En ny plet kom et andet 
sted og straks påbegyndte jeg også 
behandling her og i dag er alt håret 
kommet tilbage alle steder og jeg er 
dybt taknemmelig for at der findes andre 
muligheder end behandlinger med 
kortison eller binyrebark hormoner.

70% af alle mænd vil opleve hårtab 
inden de bliver 50 (foto shutterstock)

Gratis hårbundsundersøgelse
I samarbejde med CRESCINA tilbyder 
Glostrup og Hadsten Apotek gratis 
og uforpligtende hårrodsanalyse med 
Crescina’s specielle mikro-kamera og 
tilbyder samtidig kyndig vejledning i valg 
af variant og styrke.

CRESCINA HFSC er afpasset I forskellige 
varianter og styrker i formler til mænd og 
kvinder.


