
Vi vil alle opleve forskellige former for 
hårtabslidelser på et tidspunkt i vores liv, 
og hver situation er individuel. Arveligt 
mønster skaldethed er den oftest fore-
komne, og synderen bag menes at være 
udløst af DiHydroTestosteron (DHT), af-
ledt af det mandlige hormon testosteron. 

Derfor er mændene også hårdest ramt, 
og afhængig af DHT niveau, vil man som 
mand kunne opleve arveligt mønster 
skaldethed allerede i teenage årene. 

Kvinderne oplever typisk først arveligt 
mønster skaldethed omkring overgangs- 
alderen, hvor hormonerne er under på-
virkning. Til gængæld lider flere kvinder i 
en tidlig alder af stress relateret hårtab

Heldigvis, findes der produkter mod 
hårtab, og en af de produkter der skiller 
sig ud er CRESCINA, med sin dokument-
eret effekt på mere end 6,300 nye hår 
efter kun 4 måneder.  Den stærke effekt 
kommer fra stamceller og et særligt aktiv, 
som booster den naturlige hårvækst og 
korrigerer ubalance i hårvækst cyklussen. 

Nogle eksempler
Eva på 43 år og Hans på 45 år har begge 
gennemført en behandling med CRESCI-
NA.  Årsagerne til Eva og Hans’s hårtab-
slidelser, er forskellige og CRESCINA er 
søgt afpasset dette og findes i forskellige 
styrker til afdækning af hårtab og hårud-
tynding (manglende hårgenvækst).

Hårtab ?
Vi taber mellem 50 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 er i ubalance.

HÅRUDTYNDNING

Jeg begyndte at bruge CRESCINA 
efter at jeg over en periode observere-
de at mit hår blev tyndere og tyndere 
i tindingerne og i toppen. Jeg blev 
introduceret til produktet af en ven. I 
starten var jeg meget skeptisk, men 
efter 2 måneder begyndte der plud-
seligt at pible små hår frem som både 
var tykkere og stærkere end tidligere. 
Og i dag 4 måneder efter – er mit hår 
næsten som det var da jeg var yngre.

Hans

Efter længerevarende arbejdspres 
begyndte jeg at miste mere og mere hår. 
Det var så slemt, at jeg på et tidspunkt 
kunne hive store totter ud af håret - 
løbende over hele dagen. Jeg blev i 
Matas anbefalet behandling med 
Crescina. I starten skete der ikke rig-
tig nået - men efter ca.1,5 måned 
stoppede hårtabet. Jeg har nu 
været i behandling i 8 mrd. og mit 
hår er på samme niveau som før.

Eva
STRESS RELATERET HÅRTAB

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

Gratis hårbundsundersøgelse
I samarbejde med CRESCINA tilbyder 
Glostrup og Hadsten Apotek gratis og 
uforpligtende hårrodsanalyse og tilbyder 
samtidig kyndig vejledning i valg af vari-
ant og styrke.

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

Råd og vejledning hos 
DK importør  

Galaxa Pharma  
tel. 70 70 73 37 


